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Curs acadèmic
El curs 20182019 s’inicia l’1 de setembre de 2018 i finalitza el 31 d’agost de 2019.
No obstant, es consideren del curs 20182019 les activitats acadèmiques següents:
1. Les pràctiques externes realitzades des del 16 de setembre de 2018 i fins el 15 de
setembre de 2019
2. Els actes d’avaluació del TFG/TFM corresponents a matrícules del curs 20182019 i
realitzats fins el 15 de setembre de 2019
3. Els actes d’avaluació amb matrícula addicional dels TFG/TFM o de les pràctiques
externes realitzats fins el 31 d’octubre de 2019, d’acord amb els termes recollits a la
normativa acadèmica dels estudis de grau i màster.

Dies festius i inhàbils
Són dies festius i inhàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats com a tal al
calendari laboral publicat per la Generalitat de Catalunya (festiu general), incloent en cada
centre afectat, les festes locals de la seva població (festiu local), així com els períodes de
tancament d’edificis de la UPC, de conformitat amb els acords del Consell de Govern núm.
149/2016, de 25 d’octubre, i l’acord núm. 192/2016, de 15 de desembre (DOGC 7312, de
20.2.2017)
Els dies festius generals del curs 20182019 són:
2018
11 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 de desembre
25 de desembre
26 de desembre
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2019
1 de gener
19 d’abril
22 d’abril
1 de maig
24 de juny
15 d’agost

Consulteu el calendari de cada centre per a cadascun dels terminis regulats al calendari general
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Períodes no lectius
Durant els períodes no lectius no s’impartiran classes ordinàries ni es realitzaran exàmens.
A efectes electorals, els períodes no lectius són inhàbils, d’acord amb l’article 32.3
del Reglament electoral UPC.
Excepte que la Universitat acordi el tancament dels edificis en algun d’aquests períodes, es
poden realitzar tribunals de TFG/TFM o PFC/TFC. En el període comprès entre l’1 i el 31 de
juliol, a més de tribunals de TFG/TFM o PFC/TFC, també es poden realitzar avaluacions
curriculars i reavaluacions.
Els períodes no lectius del curs 20182019 són:
● Nadal: del 22 de desembre de 2018 fins el 5 de gener de 2019
● Setmana santa: del 13 d’abril al 19 d’abril de 2019
● Estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019
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Estudis de grau

Períodes de preinscripció als estudis (Oficina d’Accés a la Universitat)
Preinscripció general juny 2018
Preinscripció setembre 2018
Preinscripció d’octubre 2018
Preinscripció febrer 2019

5 de juny al 2 de juliol de 2018
19 i 20 de setembre de 2018
3 al 5 d’octubre de 2018
5 al 7 de febrer de 2019

Períodes de matrícula
Estudiants de nou accés per preinscripció general:
Persones assignades en 1a preferència
Reclamacions i assignació definitiva
Segona assignació
Reclamacions segona assignació i 1a reassignació
2a reassignació de juny
3a reassignació de juny
Persones assignades a la convocatòria de setembre
Persones assignades a la convocatòria d’octubre

13 al 18 de juliol de 2018
18 de juliol de 2018
25 a 27 de juliol de 2018
6 i 7 de setembre de 2018
14 de setembre de 2018
20 de setembre de 2018
27 de setembre de 2018
9 d’octubre de 2018

Estudiants de nou accés per preinscripció febrer: 13 i 14 de febrer de 2019
Estudiants matriculats en cursos anteriors:
Quadrimestre tardor i matrícula anual

13 a 27 de juliol i
del 3 al 7 de setembre de 2018

Quadrimestre primavera

Del 31 de gener al 15 de febrer de 2019

Terminis de gestió de sol·licituds de canvi d’universitat i/o d’estudis
universitaris oficials
Incorporació al quadrimestre de tardor
Publicació de l’oferta de places
Presentació de sol·licituds
Resolució del centre receptor
Incorporació al quadrimestre de primavera
Publicació de l’oferta de places
Presentació de sol·licituds
Resolució del centre receptor

segona quinzena de juny de 2018
Fins el 6 de juliol de 2018
Fins el 3 de setembre de 2018

segona quinzena de desembre de
2018
Fins el 14 de gener de 2019
Fins el 31 de gener de 2019
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Estudis de màster

Períodes de preinscripció als estudis (estudiants de nou accés)
Màster del professorat
(Oficina per a l’Accés a la Universitat):

Del 12 a 14 de setembre de 2018

Resta de màsters
Incorporació al quadrimestre de tardor
Preinscripció
(els centres poden establir els seus períodes de preinscripció
dins d’aquest termini)

Publicació dels llistats d’admesos/es
(condicionals i definitius)

Incorporació al quadrimestre de primavera:
Preinscripció
(els centres poden establir els seus períodes de preinscripció
dins d’aquest termini)

Publicació dels llistats d’admesos/es
(condicionals i definitius)

Convocatòria extraordinària de setembre:
Preinscripció

Del 8 de gener a 6 de juliol
de 2018
Data límit: 27 de juliol de 2018

Del 15 d’octubre al 14 de
desembre de 2018
Data límit: 25 de gener 2019

Del 5 al 7 de setembre de 2018

(Excepcionalment els centres poden mantenir el període de
preinscripció obert fins a l’inici de l’activitat docent)

Publicació dels llistats d’admesos/es

Data límit: 17 de setembre
de 2018

Incorporació al quadrimestre de tardor del curs 20192020:
Per obrir el període de preinscripció de tardor 20192020 és necessari haver finalitzat el
període de preinscripció anterior (primavera 20182019)
Del 7 de gener al 5 de juliol
Preinscripció
(els centres poden establir els seus períodes de preinscripció i/o
de 2019
matrícula dins d’aquest termini)

En cap cas es poden mantenir oberts simultàniament dos períodes de preinscripció
corresponent a l’accés al quadrimestre de tardor i/o de primavera.
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Períodes de matrícula
Estudiants de nou accés al màster del professorat: 27 de setembre a l’1 d’octubre de
2018
Resta de màsters
Estudiants de nou accés:
Quadrimestre tardor i matrícula anual

3 al 6 de setembre de 2018

(Excepcionalment els centres poden establir el període de matrícula
fins el 5 de novembre)

Quadrimestre primavera
Convocatòria extraordinària setembre

Del 31 del gener al 15 de febrer
de 2019
18 al 21 de setembre de 2018

Estudiants matriculats en cursos anteriors:
Quadrimestre tardor i matrícula anual
Del 9 a 27 de juliol i
Del 3 al 7 de setembre de 2018
Quadrimestre primavera

Del 31 de gener al 15 de febrer de 2019
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Períodes comuns als estudis de grau i màster

Defensa del TFG/TFM
Matrícula quadrimestral: ordinària Q1 +
addicional Q2
Matrícula anual TFG/TFM Q1
Matrícula quadrimestral: ordinària Q2 +
addicional Q1

Fins el 31 de maig de 2019
La data de 31 de maig es podrà avançar a 30 d’abril o
prorrogar fins al 15 de juliol si, per raons organitzatives,
el centre ho considera oportú.

Fins el 31 d’octubre de 2019

Matrícula anual TFG/TFM Q2 + addicional
Q1

Terminis de sol·licitud de reconeixement / convalidació d’estudis
Plans d’estudis amb matrícula quadrimestral
Quadrimestre tardor
Durant els mesos de juny, juliol i
fins al 7 de setembre de 2018
Quadrimestre primavera
Durant el mes de desembre 2018 i
1a quinzena de gener 2019
Plans d’estudis amb matrícula anual: Durant els mesos de juny, juliol i fins el 7 de
setembre de 2018

Terminis de sol·licitud de continuïtat d’estudis (no aptes normativa
permanència)
Plans d’estudis amb matrícula quadrimestral
No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase
inicial del quadrimestre de tardor 20182019
No aptes rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase
inicial del quadrimestre de primavera 20182019

Fins l’1 de febrer de 2019
Fins el 19 de juliol de 2019

Plans d’estudis amb matrícula anual: fins el 19 de juliol de 2019
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Termini per sol·licitar variacions en la matrícula (apartat 2.7 NAGRAMA)
Els centres establiran el termini de sol·licituds per a cada període acadèmic des del moment
de matrícula i fins, com a molt:
Plans d’estudis amb matrícula quadrimestral
Quadrimestre tardor
Fins el 14 de setembre de 2018
Exclusivament per als estudis de màster, fins el 24.09.2018

Quadrimestre primavera
Plans d’estudis amb matrícula anual:

Fins el 18 de febrer de 2019
Fins el 14 de setembre de 2018 (Exclusivament per als
estudis de màster, fins el 24.09.2018)

Termini per sol·licitar la baixa d’assignatures i la renúncia a la matrícula
Quadrimestre tardor
Quadrimestre primavera

Fins el 31 d’octubre de 2018
Fins el 31 de març de 2019
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