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Estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle 
 
PERÍODES PER A LA IMPARTICIÓ I AVALUACIÓ D'ASSIGNATURES 
 
Quadrimestre de Tardor 
 
Període d'impartició de classes Del 14 de setembre de 2009 Al 22 de desembre de 2009 
Període d’impartició i avaluació d’ALE’s Del 14 de setembre de 2009 Al 4 de desembre de 2009 
Període d’exàmens Del 7 de gener de 2010 Al 27 de gener de 2010 
Data lliurament PFC 14 de gener de 2010  
Període defensa PFC Del 25 de gener de 2010 Al 27 de gener de 2010 
Proves aptitud homologació títols Del 25 de gener de 2010 Al 27 de gener de 2010 
Data límit lliurament de notes 1 de febrer de 2010  
Avaluació fase selectiva 4 de febrer de 2010  
Avaluació bloc curricular final 4 de febrer de 2010  
 
Quadrimestre de Primavera 
 
Període d'impartició de classes Del 15 de febrer de 2010 Al 31 de maig de 2010 
Període d’impartició i avaluació d’ALE’s Del 22 de febrer de 2010 Al 14 de maig de 2010 
Període d’exàmens Del 7 de juny de 2010 Al 29 de juny de 2010 
Data lliurament PFC 11 de juny de 2010  
Període defensa PFC Del 21 de juny de 2010 Al 23 de juny de 2010 
Proves aptitud homologació títols Del 25 de juny de 2010 Al 30 de juny de 2010 
Data límit lliurament de notes 2 de juliol de 2010  
Avaluació fase selectiva 7 de juliol de 2010  
Avaluació bloc curricular final 7 de juliol de 2010  
 
DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS ENTRE L’1/9/2009 I EL 31/8/2010 
 
11 (divendres)  de setembre de 2009 (diada nacional de Catalunya) 
12 (dilluns)  d’octubre de 2009 (dia de la Hispanitat) 
 4  (divendres)  de desembre de 2009 (Sta. Bàrbara, festa institucional de l’EPSEM) 
 5  (dissabte)  de desembre de 2009 (pont) 
 7  (dilluns)  de desembre de 2009 (pont) 
 8  (dimarts)  de desembre de 2009 (dia de la Immaculada Concepció) 
 
Del 28 (dilluns)  de desembre de 2009 al 5 (dimarts) de gener de 2010 (Nadal) 
 
28 (dijous)  de gener de 2010 (St. Tomàs d’Aquino) 
29 (divendres)  de gener de 2010 (pont)  
22 (dilluns)  de febrer de 2010 (dia de la Llum, festa local de Manresa) 
 
Del 29 (dilluns)   de març de 2010 al 5 d’abril (dilluns) de 2010 (Setmana Santa) 
 
 1 (dissabte)  de maig de 2010 (dia del Treball) 
24 (dijous)  de juny de 2010 (St. Joan) 
25 (divendres)  de juny de 2010 (pont) 
 
De l‘1 (dijous)   de juliol de 2010 al 31 (dimarts) d’agost de 2010 (Estiu) 
 
DIADES CULTURALS 
 
 3 (dijous)  de desembre de 2009 (diada Cultural de Tardor) 
22 (dijous)  d’abril de 2010 (diada Cultural de Primavera) 
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PERÍODES DE MATRÍCULA D’ASSIGNATURES 
 
Primer i segon cicle 
 

Estudiantat de nou ingrés per 
preinscripció general 

Matrícula 1ª. preferència del 21 al 27 de juliol de 2009 
Errors i renúncies 27 de juliol de 2009 
Matrícula altres preferències del 3 al 8 de setembre de 2009 
Matrícula assignació convocatòria 
setembre 

del 5 al 7 d’octubre de 2009 

Errors i reclamacions 
convocatòria de setembre  

7 d’octubre de 2009 

Estudiantat de nou ingrés de 2n 
cicle 

Quadrimestre de tardor 
Preinscripció Data límit 15 de juliol de 2009 
Presentació de la documentació Data límit 2 de setembre de 2009 
Publicació dels llistats admesos Data límit 7 de setembre de 2009 
Matrícula Del 8 al 10 de setembre de 2009 
Quadrimestre de primavera 
Preinscripció Data límit 29 de gener de 2010 
Presentació de la documentació Data límit 4 de febrer de 2010 
Publicació dels llistats admesos Data límit 10 de febrer de 2010 
Matrícula Del 11 al 16 de febrer de 2010 

Estudiantat matriculat en 
cursos anterior i d’ALE’s 

Quadrimestre de tardor Del 13 al 31 de juliol i de l’1 al 7 
de setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera Del 8 al 19 de febrer de 2010 

Terminis per a la gestió de les 
sol·licituds d’accés per trasllat 
d’expedient 

Quadrimestre de tardor 
Publicació de l’oferta de places Segona quinzena de juny de 2009 
Presentació de sol·licituds 1 de juliol al 13 de juliol de 2009 
Resolució del centre receptor Abans del 2 de setembre de 2009 
Quadrimestre de primavera 
Publicació de l’oferta de places Segona quinzena de desembre 

de 2009 
Presentació de sol·licituds Del 7 al 21 de gener de 2010 
Resolució del centre receptor Abans del 29 de gener de 2010 

Terminis per presentar 
sol·licituds de convalidació 

Quadrimestre de tardor Durant el mes de juliol i de l’1 al 7 
de setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera 
Durant el mes de desembre de 
2009 i primera quinzena de gener 
de 2010 

Terminis per sol·licitar 
continuïtat d’estudis (no aptes 
de 1r. Any acadèmic i de fase 
selectiva) 

Quadrimestre de tardor Fins al 5 de febrer de 2010 

Quadrimestre de primavera Fins al 23 de juliol de 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Document aprovat per la Comissió Permanent de 22 de maig de 2009) 
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Màster 
 

Estudiantat de Màster 

Quadrimestre de tardor 
Preinscripció Del 2 de març al 15 de juny de 

2009 
Publicació dels llistats d’admesos Data límit 10 de juliol de 2009 
Matrícula De l’1 al 14 de setembre de 2009 
Preinscripció convocatòria ext. 
setembre 

Del 14 al 23 de setembre de 2009 

Publicació dels llistats 
convocatòria ext. setembre 

Data límit 30 de setembre de 
2009 

Matrícula convocatòria setembre De l’1 al 5 d’octubre de 2009 
Quadrimestre de primavera 
Preinscripció Del 12 d’octubre al 15 de 

desembre de 2009 
Publicació dels llistats d’admesos Data límit 15 de gener de 2010 
Matrícula De l’1 al 12 de febrer de 2010 

Estudiants de Màster  
C. 2010-2011 

Prescripció De l’1 de març al 15 de juny de 
2010 

Estudiantat matriculat en 
cursos anteriors 

Quadrimestre de tardor Del 13 al 31 de juliol i de l’1 al 7 
de setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera Del 8 de febrer al 19 de febrer de 
2010 

Terminis per presentar 
sol·licituds de convalidació 

Quadrimestre de tardor Durant els mesos de juliol i 
setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera 
Durant el mes de desembre de 
2009 i primera quinzena de gener 
de 2010 

Terminis per sol·licitar 
continuïtat d’estudis (no aptes 
rendiment mínim 1r. Any 
acadèmic) 

Quadrimestre de tardor Fins al 5 de febrer de 2010 

Quadrimestre de primavera Fins al 23 de juliol de 2010 
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Estudis de Grau 
 
PERÍODES PER A LA IMPARTICIÓ I AVALUACIÓ D'ASSIGNATURES 
 
Quadrimestre de Tardor 
 
Període d'impartició de classes Del 14 de setembre de 2009 Al 15 de gener de 2010 
Període d’exàmens finals Del 18 de gener de 2010 Al 27 de gener de 2010 
Proves aptitud homologació títols Del 25 de gener de 2010 Al 27 de gener de 2010 
Data límit lliurament de notes 1 de febrer de 2010  
 
Nota: Les classes del dijous dia 7 de gener de 2010 tindran l’horari del dilluns. 
 
Quadrimestre de Primavera 
 
Període d'impartició de classes Del 8 de febrer de 2010 Al 31 de maig de 2010 
Període d’exàmens finals Del 7 de juny de 2010 Al 18 de juny de 2010 
Proves aptitud homologació títols Del 25 de juny de 2010 Al 30 de juny de 2010 
Data límit lliurament de notes 28 de juny de 2010  
Avaluació fase inicial 2 de juliol de 2010  
 
DIES FESTIUS I PERÍODES NO LECTIUS ENTRE L’1/9/2009 I EL 31/8/2010 
 
11 (divendres)  de setembre de 2009 (diada nacional de Catalunya) 
12 (dilluns)  d’octubre de 2009 (dia de la Hispanitat) 
 4  (divendres)  de desembre de 2009 (Sta. Bàrbara, festa institucional de l’EPSEM) 
 5  (dissabte)  de desembre de 2009 (pont) 
 7  (dilluns)  de desembre de 2009 (pont) 
 8  (dimarts)  de desembre de 2009 (dia de la Immaculada Concepció) 
 
Del 28 (dilluns)   de desembre de 2009 al 5 (dimarts) de gener de 2010 (Nadal) 
 
28 (dijous)  de gener de 2010 (St. Tomàs d’Aquino) 
29 (divendres)  de gener de 2010 (pont) 
22 (dilluns)  de febrer de 2010 (dia de la Llum, festa local de Manresa) 
 
Del 29 (dilluns)   de març de 2010 al 5 d’abril (dilluns) de 2010 (Setmana Santa) 
 
 1 (dissabte)  de maig de 2010 (dia del Treball) 
24 (dijous)  de juny de 2010 (St. Joan) 
25 (divendres)  de juny de 2010 (pont) 
 
De l’1 (dijous)   de juliol de 2010 al 31 (dimarts) d’agost de 2010 (Estiu) 
 
DIADES CULTURALS 
 
 3 (dijous)  de desembre de 2009 (diada Cultural de Tardor) 
22 (dijous)  d’abril de 2010 (diada Cultural de Primavera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Document aprovat per la Comissió Permanent de 22 de maig de 2009) 
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PERÍODES DE MATRÍCULA D’ASSIGNATURES 
 
Estudis de Grau 
 

Estudiantat de nou ingrés per 
preinscripció general 

Matrícula 1ª. preferència del 21 al 27 de juliol de 2009 
Errors i renúncies 27 de juliol de 2009 
Matrícula altres preferències del 3 al 8 de setembre de 2009 
Matrícula convocatòria setembre del 5 al 7 d’octubre de 2009 
Errors i reclamacions 
convocatòria de setembre  

7 d’octubre de 2009 

Estudiantat matriculat en 
cursos anteriors 

Quadrimestre de tardor Del 13 al 31 de juliol i de l’1 al 7 
de setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera Del 8 al 19 de febrer de 2010 

Terminis per a la gestió de les 
sol·licituds d’accés per trasllat 
d’expedient 

Quadrimestre de tardor 
Publicació de l’oferta de places Segon quinzena de juny de 2009 
Presentació de sol·licituds 1 de juliol al 13 de juliol de 2009 
Resolució del centre receptor Abans del 2 de setembre de 2009 
Quadrimestre de primavera 
Publicació de l’oferta de places Segona quinzena de desembre 

de 2009 
Presentació de sol·licituds Del 7 al 21 de gener de 2010 
Resolució del centre receptor Abans del 29 de gener de 2010 

Terminis per presentar 
sol·licitud de reconeixement 

Quadrimestre de tardor Durant el mes de juliol i de l’1 al 7 
de setembre de 2009 

Quadrimestre de primavera 
Durant el mes de desembre de 
2009 i primera quinzena de gener 
de 2010 

Terminis per sol·licitar 
continuïtat d’estudis (no aptes 
de rendiment mínim 1r. Any 
acadèmic i de fase inicial 

Quadrimestre de primavera Fins al 23 de juliol de 2010 
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