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Estudis de Grau 

 

Quadrimestre de Tardor 
Període d'impartició de classes del 14 de setembre de 2020 al 13 de gener de 2021 
Període lectiu sense horari predeterminat del 14 de gener de 2021 al 15 de gener de 2021 
Període d’exàmens del 18 de gener de 2021 al 2 de febrer de 2021 
Data límit lliurament de notes 4 de febrer de 2021  
Avaluació fase inicial/final 9 de febrer de 2021  
 
Matrícula del TFG* del 15 al 24 de juliol i del 3 al 4 de setembre de 2020 
Lliurament del TFG (gener) 
 

fins el 15 de gener de 2021 
   

 
Defensa del TFG del 25 de gener de 2021 al 29 de gener de 2021 
Lliurament del TFG (maig) [amb taxes] 
 

fins el 7 de maig de 2021 
 

 
Defensa del TFG 
 

del 17 de maig de 2021 
 

al 21 de maig de 2021 
    

* Prèviament a la matrícula s’haurà de complimentar l’autorització del TFG i lliurar-la a Gestió Acadèmica 
 
Reavaluació Quadrimestre de Tardor 
Període d’exàmens de Q7 del 5 de juliol de 2021 al 12 de juliol de 2021 
Data límit lliurament de notes 20 de juliol de 2021  
Avaluació fase final 23 de juliol de 2021  
 
Dies festius i períodes no lectius del Quadrimestre de Tardor 
Dies festius 11 de setembre 7 de desembre 
 12 d’octubre 8 de desembre 

Fòrum Universitat-Empresa    
 
 
Períodes de matrícula del Quadrimestre de Tardor 

Estudiants de nou ingrés per 
preinscripció general 

Persones assignades en 1a preferència del 7 al 10 de setembre 
Reclamacions i assignació definitiva 10 de setembre 
Segona assignació del 21 al 23 de setembre 
Reclamacions segona assignació i 1a reassignació del 30 de setembre a l’1 d’octubre 
2a reassignació de juny 7 d’octubre 
3a reassignació de juny  
Persones assignades convocatòria de setembre 

  
 

Persones assignades convocatòria d’octubre  
Matrícula d’estudiants ja 
matriculats en cursos 
anteriors 

del 22 al 27 de juliol i del 3 al 4 de setembre de 2020   

Termini per sol·licitar 
variacions en la matrícula fins el 30 de setembre de 2020  

Termini màxim per donar de 
baixa assignatures fins el 31 d’octubre de 2020 

 
Terminis per a la gestió de les sol·licituds de canvi d’universitat o d’estudis universitaris oficials 

Incorporació en el 
quadrimestre de tardor 

Publicació de l’oferta de places segona quinzena de juny de 2020 
 

  
Presentació de sol·licituds 
 

Fins el 17 de juliol de 2020  
Resolució del centre receptor Fins l’1 de setembre de 2020 

 
Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement o convalidació 
Quadrimestre de tardor Durant el mes de juliol i setembre de 2020 
 
Terminis per sol·licitar continuïtat d’estudis – no aptes de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial 
 Quadrimestre de tardor Fins el 15 de febrer de 2021 

 

Període no lectiu 
 
 
 
 
 
 
 

del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (Nadal) 
Cerimònia de Graduació 20 de novembre 
Festa de tardor 4 de desembre  
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Estudis de Grau 

 

Quadrimestre de Primavera 
Període d'impartició de classes del 16 de febrer de 2021 al 7 de juny de 2021 
Període lectiu sense horari predeterminat del 8 de juny de 2021 a l’11 de juny de 2021 
Període d’exàmens del 14 de juny de 2021 al 30 de juny de 2021 
Data límit lliurament de notes 6 de juliol de 2021  
Avaluació fase inicial/final 9 de juliol de 2021  
 
Matrícula del TFG* del 12 de febrer de 2021 al 15 de febrer de 2021 
Lliurament del TFG (juny)** fins l’11 de juny de 2021  
Defensa del TFG** 
 

del 21 de juny de 2021 
 

al 28 de juny de 2021 
 Lliurament del TFG (juliol) 

 
fins el 7 de juliol de 2021 
 

 
Defensa del TFG 
 

fins el 21 de juliol de 2021  
Lliurament del TFG (octubre) [amb taxes] 
 

fins el 8 d’octubre de 2021 
 

 
Defensa del TFG 
 

del 18 d’octubre de 2021 al 22 d’octubre de 2021 
    

* Prèviament a la matrícula s’haurà de complimentar l’autorització del TFG i lliurar-la a Gestió Acadèmica 
** Lliurament i defensa recomanats per a estudiants que vulguin accedir a un Màster    
 
Reavaluació Quadrimestre de Primavera 
Període d’exàmens de Q8 del 12 de juliol de 2021    al 16 de juliol de 2021 
Data límit lliurament de notes 20 de juliol de 2021  
Avaluació fase final 23 de juliol de 2021  
 
Dies festius i períodes no lectius del Quadrimestre de Primavera 
Dies festius 22 de febrer (festa local)   
 24 de juny (Sant Joan)  
 
Període no lectiu 
 
 
 
 
 
 
 

del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (Setmana Santa) 
Festa de primavera 29 d’abril  
 
 
Períodes de matrícula del Quadrimestre de Primavera 

Estudiants de nou ingrés - 
Preinscripció febrer 2021 Persones assignades a la convocatòria de febrer   10 de febrer de 2021 

Matrícula d’estudiants ja 
matriculats en cursos 
anteriors 

del 12 al 15 de febrer de 2021  
 

Termini per sol·licitar 
variacions en la matrícula fins el 15 de febrer de 2021 

Termini màxim per donar de 
baixa assignatures 31 de març de 2021 

 
  
Terminis per a la gestió de les sol·licituds de canvi d’universitat o d’estudis universitaris oficials 

Incorporació en el 
quadrimestre de primavera 

Publicació de l’oferta de places segona quinzena de desembre de 2020 
Presentació de sol·licituds fins el 13 de gener de 2021 
Resolució del centre receptor fins el 15 de febrer de 2021 

 
Terminis per presentar sol·licituds de reconeixement o convalidació 
Quadrimestre de primavera Durant el mes de desembre de 2020 i primera quinzena de gener de 2021 
 
Terminis per sol·licitar continuïtat d’estudis – no aptes de rendiment mínim de 1r any acadèmic o de fase inicial 
Quadrimestre de primavera Fins el 16 de juliol de 2021 
 
 


