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CALENDARI MATRÍCULA
1.

Matrícula GRAUS Nou Accés

Dates matrícula on line/assistida:
Sol·licitud de matrícula en 1ª preferència: del 15 al 17 de juliol de 2022 (s’enviarà la
matrícula formalitzada del 15 al 20 de juliol de 2022).
•

•
Sol·licitud de matrícula en 2ª assignació: del 26 al 27 de juliol de 2022 (s’enviarà la
matrícula formalitzada en aquest període)
•

Sol·licitud de matrícula en l'assignació de setembre: dia 28 de setembre de 2022
(s’enviarà la matrícula formalitzada en aquest període)

2. Matrícula GRAUS Altres Cursos
Dates matrícula on line:
Sol·licitud de matrícula: del 09 al 12 de juliol de 2022 (s’enviarà la matrícula
formalitzada del 11 al 22 de juliol de 2022).
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3. Matrícula Màsters
Sol·licitud d’admissió (preinscripció) .................. del 11 de gener fins el 03 d’octubre de 2022
Períodes de matrícula
JULIOL
•

MU Comptabilitat Superior i Auditoria 2n Curs- del 25 al 29 de juliol 2022

•

MU Gestió Esportiva (No presencial)- del 25 al 29 de juliol 2022

•

MU Gestió Esportiva (complements Formació)- del 25 al 29 de juliol 2022

•

MU en Gestió Hotelera (2 curs de 2anys)- del 25 al 29 de juliol 2022

Del 27 al 29 Període de formalització de la matrícula i lliurament a l’alumne.
SETEMBRE
o MU en UE-Xina- del 5 al 9 (sol·licitud i formalització)
o MU Gestió Esportiva (Presencial) - del 5 al 9 (sol·licitud i formalització)
o MU en Arxivística i Gestió de Documents- del 5 al 9 (sol·licitud i formalització)
o MU en Gestió Hotelera (1r curs de 2anys)- del 5 al 9 (sol·licitud i formalització)
o MU en Auditoria de Comptes i Comptabilitat-12 setembre (sol·licitud i formalització)
o MU Didàctica del Xinès per Hispanoparlants- 09 setembre (sol·licitud i formalització)
o MU Polítiques Socials i Acció Comunitària -del 27 al 30 (sol·licitud i formalització)
o MU en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica- del 27 al 30 (sol·licitud i
formalització)
o MU en Direcció i Organització de Turisme Esdeveniments- del 27 al 30 (sol·licitud i
formalització)
o MU en Gestió Hotelera (1r curs-1 any)- del 27 al 30 (sol·licitud i formalització)
OCTUBRE
o MU en Medicina Transfusional i Ter Cel Ava (2 curs)-10 al 14 d’octubre (sol·licitud i
formalització)
o MU en Gestió turística del Patrimoni Cultural )-10 al 14 d’octubre (sol·licitud i formalització)
Del 13 al 14 Període de formalització de la matrícula i lliurament a l’alumne.
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CALENDARI ACADÈMIC I ADMINISTRATIU
1. Accés i admissió a la Universitat
1.1.
Accés als estudis de grau
1.1.1. Proves d'Accés a la Universitat i Preinscripció Universitària(*)
Celebració de les Proves d' Aptitud Personal (PAP) del Grau en Educació Infantil (El) i en
Educació Primària (EP), convocatòria ordinària
Publicació resultats de les PAP El i EP, convocatòria ordinària

02.04.2022
03.05.2022

Sol·licitud de revisió de PAP El i EP, convocatòria ordinària

03, 04 i 05.05.2022

Tribunal de revisió de PAP El i EP, convocatòria ordinària

10, 11 i 12.05.2022

Consulta de resultats de revisió de les PAP El i EP, convocatòria ordinària
Preinscripció juny
Celebració de les PAU, convocatòria de juny
Celebració de les Proves d' Aptitud Personal (PAP) del Grau en Traducció i
interpretació (TI Angles)

17.05.2022
Del 07.06 al
01.07.2022
Del 14 al 16.06.2022
18.06.2022

Celebració del tribunal d’incidències de les PAP de TI (Angles)
Celebració de les Proves d'Aptitud Personal (PAP) del Grau en Estudis
d'Espanyol i Xines

20.06.2022

Publicació resultats PAU (Accesnet)
Publicació resultats de les PAP Grau en Estudis d'Espanyol i Xines i Grau en Traducció i
interpretació (TI Angles), convocatòria ordinària

29.06.2022

Sol·licitud de revisió de les PAU, convocatòria ordinària
Tribunal de revisió de PAU, convocatòria ordinària
Consulta de resultats de revisió de les PAU, convocatòria ordinària
Publicació la assignació
Activació botó sol·licitud assignació definitiva a Accesnet
Sessió d'informació de matrícula en el format que la situació sanitària
permeti.
Matrícula d'estudiants assignats a la 1a preferència
Sol·licitud de reclamacions a la 1a assignació de juny
Celebració de les PAP El i EP, convocatòria extraordinària
Publicació reclamacions i assignació definitiva convocatòria de juny
Matrícula reclamacions juny i "Assignació definitiva"
Enviament d'estadístiques de matrícula de la preferència a l’Àrea d'Afers
Acadèmics (1er quadre)
Notificació de vacants a !'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (pera
segona assignació)

21.06.2022

28.06.2022
Del 29.06 al
01.07.2022
05, 06 i 07.07.2022
08.07.2022
13.07.2022
Del 14 al 18.07.2022
14.07.2021
Del 15 al 20.07.2022
Fins 17.07.2022
15.07.2022
19.07.2022
20.07.2022
21.07.2022 abans de
les 10:00
21.07.2022

Publicació 2a assignació

25.07.2022

Activació botó vull continuar en el procés de reassignació (Accesnet)

Del 25.07 al
26.08.2022

Publicació resultats de les PAP El i EP, convocatòria extraordinària

26.07.2022

Sol·licitud de revisió PAP El i EP, convocatòria extraordinària
Matrícula de la 2a assignació de places
Enviament del 2n quadre d'estadístiques de matrícula a l’Àrea d' Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a !'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (pera la
reassignació juny)
Sol·licituds de reclamacions a la 2a assignació juny

26, 27 i 28.07.2022
Del 26 al 28.07.2022
29.07.2022 abans de
les 10h.
29.07.2022
Fins 26.08.2022
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Tribunal de revisió de PAP El i EP, convocatòria extraordinària

06 i 07.09.2022

Publicació reclamacions 2a assignació i la reassignació juny

02.09.2022

Matrícula reclamacions 2a assignació i la reassignació juny

05 i 06.09.2022

Celebració de les PAU, convocatòria extraordinària
Publicació resultats de revisió de les PAP El i EP, convocatòria
extraordinària
Enviament del 3r quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d' Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a l'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (pera 2a
reassignació juny)
Publicació 2a reassignació de juny
Matrícula 2a reassignació de juny
Enviament del 4t quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d' Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a l'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (Notificació vacants 3a
reassignació de juny i pera places orientatives preinscripció de
setembre)

Del 06 al 08.09.2022
09.09.2022
07.09.2022 abans de les
10:00h.
07.09.2022
12.09.2022
13.09.2022
14.09.2022 abans de les
10:00h.
14.09.2022

Publicació 3a reassignació de juny

16.09.2022

Matrícula 3a reassignació de juny

19.09.2022

Publicació resultats PAU setembre (Accesnet)

19.09.2022

Sol·licitud de revisió PAU convocatòria extraordinària
Preinscripció setembre
Enviament del Se quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d' Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a !'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat ( pera
vacants 4a reassignació juny)

Del 19 al 21.09.2022
20 i 21.09.2021
20.09.2022 abans de les 10h
20.09.2022

Publicació 4a reassignació juny

23.09.2022

Matrícula 4a reassignació juny

27.09.2022

Publicació assignació de la convocatòria setembre

27.09.2022

Sol·licitud de reclamacions a la 1a assignació setembre

Fins al 29.09.2022

Tribunal de revisió de PAU, convocatòria extraordinària

28 i 29.09.2022

Matrícula convocatòria de setembre
Enviament del 6e quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d' Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a !'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (pera la
reassignació convocatòria de setembre i places orientatives de sol·licituds fora de termini i
perla notificació de vacants de la Se reassignació de juny)

28.09.2022
29.09.2022 abans de
les 17:00h
29.09.2022

Tancament de la preinscripció deis estudis sense vacants que ho sol·licitin

30.09.2022

Resultats de revisió de PAU, convocatòria extraordinària

30.09.2022

Publicació la reassignació setembre

03.10.2022

Matrícula la reassignació setembre
Enviament del 7e quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d'Afers
Acadèmics
Notificació de vacants a !'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat (2a reassignació
convocatòria de setembre. Notificació vacants 6a reassignació
juny)

04.10.2022
06.10.2022 abans de les 10h

06.10.2022

Publicació 2a reassignació. Convocatòria de setembre

10.10.2022

Matrícula 2a reassignació. Convocatòria de setembre

11.10.2022

Publicació 6a reassignació. Convocatòria de juny

11.10.2022

Matrícula 6a reassignació. Convocatòria de juny
Enviament del 8e quadre d'estadístiques de matrícula a l'Àrea d' Afers
Acadèmics

13.10.2022
14.10.2022 abans de
les 10h
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Notificació de vacants a l'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat {3a
reassignació de setembre i la 7a reassignació de juny)

14.10.2022

Publicació 3a reassignació. Convocatòria de setembre

18.10.2022

Matrícula 3a reassignació. Convocatòria de setembre

19.10.2022

Publicació 7a reassignació. Convocatòria de juny

19.10.2022

Matrícula 7a reassignació. Convocatòria de juny

20.10.2022

Darrer dia d'entrada de sol·licituds d'anul·lacions de matrícula per canvi d'opció de
preinscripció amb dret al retorn de l'import deis crèdits
matriculats

27.10.2022

Tancament definitiu del procés de preinscripció
Enviament d' estadístiques definitives de matrícula per vies a I' Àrea d' Afers
Acadèmics
Tramesa de les dades definitives a l'Oficina per a I ‘Accés a la Universitat

27.10.2022
28.10.2022
07.11.2022

(*) El calendari de la Preinscripció Universitària esta condicionat a possibles modificacions que es puguin aprovar per part del Consell/1
Interuniversitari de Catalunya.

1.1.2. Admissió mitjançant l'acreditació de l'expedient laboral o professional
Sol·licitud
Del 16 al
28.02.2022

Data límit lliurament
doc/pagament
01.03.2022

Dates
d' entrevistes
Del 15.03 al
26.06.2022

Data límit
tramesa proposta
27.06.2022

Data límit de
resolució
28.06.2022

1.1.3. Admissió mitjançant criteris d'edat (més grans de 45 anys)
Sol·licitud
Del 16 al
28.02.2022

Data límit
lliurament
doc/pagament

Prova M45

01.03.2022

30.04.2022

Sol·licitud
Accesnet
entrevista

Dates
d' entrevistes

Data límit
tramesa
proposta

Data límit de
resolució

Del 07 al
12.06.2022

Del 13 al
26.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

1.1.4. Admissió per canvi d'estudis - Curs 2023-2024
Període de presentació de sol·licituds

Del 24.02 al 31.03.2023

Publicació de la resolució d'admissió

1606.2023
Del 1 al 28 de juliol
de 2023

Període extraordinari de presentació de sol·licituds
Publicació de la resolució d'admissió

27.09.2023
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1.2.
Admissió a les titulacions de màster universitari
1.2.1. Admissió ordinària - Curs 2022-2023
Sol·licitud d'admissió als màsters
(preinscripció) (ll

Del 13 de gener fins el 04 d'octubre de 2023

2. Matrícula
2.1.

Períodes de tancament de l'aplicació de gestió acadèmica
7.07.2022 a les 20:00h -10.07.2022 a les 24:00
8.09.2022 a les 20:00 h. -11.09.2022 a les 24:00 h.

2.2.

Convocatòria extraordinària de final d'estudis

Sol·licitud convocatòria extraordinària de final d'estudis

Del 26.10 al 02.12.2022

2.3. Modificacions de matrícula estudis de Grau i Màster Universitari
Presentació de
sol·licituds
Del 1 10.2022 al
17.10.2022

Procediment
Canvis de matrícula

Canvis de matrícula pera assignatures/mòduls que s'imparteixin només
durant el 2n semestre (*)
Anul·lació total de matrícula
En casos justificats, es podrà sol·licitar l'anul·lació de la matrícula fora del
període aprovat al calendari acadèmic

Del 1 .02.2023 al
17.02.2023

Fins al 03.11.2022

(*) Per alumnes de Direcció Hotelera i Turisme: Al realitzar les modificacions, s’han de tenir en compte les especificitats en els períodes
docents marcats que es recullen al calendari acadèmic per cada curs / titulació: Turisme, Turisme en Anglès i Direcció Hotelera.

3. Reconeixement acadèmic
Període de presentació de sol·licituds)

(ll

Durant tot el curs

4. Pràctiques externes
Pràctiques Externes

Presentació memòria pràctiques
Convalidacions i Reconeixements
Avaluació 1a convocatòria
Avaluació 2a convocatòria
Modificació matrícula

8/09/2022 al 7/09/2023
Consulta la guia docent i l’aula moodle amb la data d’inici preferent
programada segons titulació.
Consulta la guia docent i l’aula moodle.
Consulta l’aula moodle i a la coordinació per a la documentació i
períodes establerts.
7/07/2023
7/09/2023
Consulta l’apartat 2.3 Modificacions de matrícula
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