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CALENDARI ACADÈMIC 

CURS 2022-2023 
 
 
El curs acadèmic 2022-2023 començarà el dia 9 (dv.) de setembre de 2022 i s’acabarà el 
dia 8 (dv.) de setembre de 2023. 

1. PERÍODES HÀBILS 

Per al curs 2022-2023 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista acadèmic, 
els següents: 

Primer període: Des del 12 (dt.) de setembre fins al 22 (dj.) de desembre de 2022. 

Segon període: Des del 9 (dl.) de gener fins al 31 (dv.) de març de 2023. 

Tercer període: Des de l’11 (dt.) d’abril fins al 8 (dv.) de setembre de 2023. 

 Es consideraran períodes no hàbils des d’un punt de vista acadèmic: 

Període de Nadal: del 23 (dv.) de desembre de 2022 fins al 8 (dg.) de gener de 2023. 

Període de Setmana Santa: de l’1 (ds.) al 10 (dl.) d’abril de 2023. 

2. INICI DE L’ACTIVITAT DOCENT 

Cada centre programarà la data d’inici de l’activitat docent a partir del dia 12 (dl.) de 
setembre de 2022. 

3. PERÍODE D’ACTIVITATS FORMATIVES 

Per norma general les activitats formatives s’estructuraran en els períodes especificats 
en els subapartats següents. 

Dins de cadascun dels períodes els centres podran adaptar aquest calendari distribuint 
les diferents tipologies d’activitat docent de les seves titulacions entre activitats 
dirigides, supervisades, autònomes i d’avaluació. L’organització docent de cada 
assignatura haurà de fer-se pública en la guia docent. 

Les assignatures anuals s’estructuraran en únic període, que no podrà començar abans 
de la data d’inici establerta a l’apartat 3.1 i no podrà finalitzar després de la data fixada 
a l’apartat 3.2. 

Els Estudis Interuniversitaris podran programar activitats fora dels períodes definits per 
la UAB. 
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3.1. El primer període 

• 20 setmanes d’activitat docent, des del 12 (dl.) de setembre de 2022 fins al 10 
(dv.) de febrer de 2023. 

• Durant les darreres setmanes del període es programaran les activitats 
corresponents als sistemes de recuperació de les assignatures. 

• Del 6 (dl.) al 10 (dv.) de febrer es programaran les Jornades de Portes Obertes 
adreçades als estudiants de secundària. No es poden programar activitats 
formatives en aquest període, atès que s’ha de preveure la disponibilitat d’aules 
per a programar les Jornades tots cinc dies. En cas que quedin espais vacants 
després de la reserva d’aulari per a les Jornades, els centres els podran fer servir 
per programar activitats acadèmiques. 

• La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 24 (dv.) de febrer de 
2023, a les 20:00 hores. 

3.2. El segon període 

• 20 setmanes d’activitat docent, des del 13 (dl.) de febrer fins al 7 (dv.) de juliol 
de 2023.  

• Durant les dues darreres setmanes del període es programaran les activitats 
corresponents als sistemes de recuperació de les assignatures. 

• La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 13 (dj.) de juliol de 2023, 
a les 20:00 hores. 

3.3. El tercer període 

• 8 setmanes d’activitat docent, des del 10 (dl.) de juliol fins l’1 (dv.) de setembre 
de 2023. 

• Durant la darrera setmana del període es programaran les activitats 
corresponents als sistemes de recuperació de les assignatures. 

• La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 7 (dj.) de setembre de 
2023, a les 20:00 hores. 

3.4. Els Treballs de fi d’estudis i les Pràctiques 

La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a Treballs de fi d’estudis i 
a les pràctiques es podrà perllongar fins al dia 7 (dj.) de setembre de 2023.  

4. ACTIVITATS D’ACOLLIDA ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 

La primera jornada d’acollida per a estudiants de nou accés per a la Preinscripció 
Universitària de juny es programarà el dia 14 de juliol de 2022, en el format que la 
situació sanitària permeti, i d’acord amb el calendari de Preinscripció Universitària per 
l’any 2022, pendent d’aprovació per part de les comissions de Programació i d’Accés 
del Consell Interuniversitari de Catalunya.  
Com a mínim, uns altres dos dies addicionals s’hauran de dedicar a activitats d’acollida 
per als estudiants de primer curs. 
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5. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Els exercicis de la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat de 
2022 es realitzaran els dies 6 (dt.), 7 (dc.) i 8 (dj.) de setembre. 

Els exercicis de la convocatòria ordinària de les proves corresponents a 2023 es 
realitzaran els dies 6 (dt.), 7 (dc.), i 8 (dj.) i 9 (dv.) de juny, durant tot el dia. Així mateix 
el calendari de les proves preveu reservar el dia 9 (dv.) 10 (ds.) de juny per la realització 
de proves extraordinàries en el cas d’incidències. No es poden programar en cap cas 
activitats acadèmiques en aquest període, atès que s’ha de preveure la disponibilitat 
d’aules per a programar les proves tots quatre dies.  

Els exercicis de la convocatòria extraordinària de les proves de 2023 es realitzaran 
durant els dies 5 (dt.), 6 (dc.) i 7 (dj.) de setembre de 2023. 

6. ACTIVITATS CAMPUS 

Es reservarà una franja horària de dues hores mensuals (13:00-15:00), comuna a tot el 
campus, en la qual no es podran programar activitats de docència presencials o no 
presencials i en la que es duran a terme les Activitats Campus, en el format que la 
situació sanitària permeti. 

Aquestes activitats podran ser de caràcter cultural, de participació o acadèmic 
complementari (xerrades, jornades, conferències, taules rodones, actes institucionals 
singulars...). 

1r període 2n període 

Dimecres 5 d’octubre de 2022 Dimarts 14 de febrer de 2023 
Dilluns 7 de novembre de 2022 Dimecres 15 de març de 2023 
Dimarts 13 de desembre de 2022 Dijous 20 d’abril de 2023 
Dijous 12 de gener de 2023 Divendres 12 de maig de 2023 

7. DIES FESTIUS 

7.1. Dies festius a tots els centres de la UAB 

Any 2022 

12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya Dimecres 
1 de novembre Tots Sants Dimarts 
6 de desembre Dia de la Constitució Dimarts 
8 de desembre La Immaculada Dijous 
26 de desembre Sant Esteve Dilluns 

 

Any 2023 

6 de gener Reis Divendres 
7 d’abril Divendres Sant Divendres 
10 d’abril Dilluns de Pasqua Florida Dilluns 
1 de maig Festa del Treball Dilluns 
24 de juny 
15 d’agost 

Sant Joan 
L’Assumpció 

Dissabte 
Dimarts 
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El calendari de festius està subjecte a les modificacions que en un futur puguin ser 
aprovades per part de les diferents administracions públiques. 

7.2. Festes locals 

Per als centres situats al campus de Bellaterra i Barcelona les festes locals seran: 
Any 2022: 24 de setembre La Mercè Dissabte 
Any 2022:  26 de setembre 2a festa local Dilluns 

Any 2023: 
29 de maig  
5 de juny 

Pasqua Granada 
Festa local 

Dilluns 

 
Per als centres situats al campus de Sabadell les festes locals seran: 
Any 2023: 15 de maig La Salut Dilluns 
Any 2023: 4 de setembre Festa Major Dilluns 

 
Les festes locals d’altres poblacions seran les aprovades en els calendaris 
corresponents. 

7.3. La Comunitària UAB Festa de la UAB 

La Festa de la Comunitària UAB es celebrarà el dimecres 5 d’octubre de 2022. 
L’activitat docent s’interromprà de 12:00 a 16:00 hores. 

7.4. Festa institucional 

Cada centre podrà fixar un dia com a festa institucional dins del calendari acadèmic. 
 


