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El curs acadèmic 2018-2019 començarà el dia 6 (dj.) de setembre de 2018 i s’acabarà el dia 8
(ds.) de setembre del 2019.
1. PERÍODES HÀBILS
Per al curs 2018-2019 es consideraran períodes hàbils, des del punt de vista docent els
següents:
Els dies 6 (dj.) de setembre es realitzarà la sessió d’inici de curs i els dies 6 (dj.) i 7 (dv.) les
proves de nivell de llengües estrangeres (alumnes de primer curs)
-

Primer període: Des del 10 (dl.) de setembre fins al 21 (dv.) de desembre de 2018.
Segon període: Des del 7 (dl.) de gener fins al 12 (dv.) d’abril de 2019.
Tercer període: Des del 23 (dt.) d’abril fins al 31 (dc.) de juliol de 2019.
Quart període: Des del 2 (dl.) al 8 (dg.) de setembre de 2019.

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

Període inicial: Des del 8 (ds.) al 9 (dg.) de setembre de 2018
Període de Nadal: del 22 (ds.) de desembre de 2018 al 6 (dg.) de gener de 2019,
ambdós inclosos.
Període de Setmana Santa: del 13 (ds.) d’abril al 22 (dl.) d’abril de 2019, ambdós
inclosos.
Període d’estiu: de l’1 (dj.) al 31 (ds.) d’agost de 2019, ambdós inclosos

2. PERÍODES LECTIUS
PRIMER CURS

Primer semestre
El primer semestre començarà el dia 6 (dj.) de setembre de 2018 i durarà fins al dia 8 (dv.)
de febrer de 2019.
Aquest període inclou:

 El dia 6 de setembre es realitzarà la sessió d’inici de curs i la prova de nivell de llengua





estrangera (Anglès).
El dia 7 de setembre es realitzarà la prova de nivell de llengua estrangera (Francès).
15 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des del 10 (dl.) de setembre de 2018
fins al 21 (dv.) de desembre de 2018.
Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria
del primer semestre, del 7 (dl.) de gener a l’ 1 (dv.) de febrer de 2019.
1 setmana intersemestral, del 4 (dl.) de febrer al 8 (dv.) de febrer de 2019.

Segon semestre
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El segon semestre començarà el dia 11 (dl.) de febrer de 2019 i durarà fins al dia 28 (dv.) de
juny de 2019.
Aquest període inclou:

 14 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des de l’ 11 (dl.) de febrer de 2019
fins al 24 (dv.) de maig de 2019.
 Setmana d’estudi, del 27 (dl.) al 30 (dj) de maig de 2019.
 Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria
del segon semestre, del 31 (dv.) de maig al 28 (dv.) de juny de 2019.

SEGON I TERCER CURS

Primer semestre
El primer semestre començarà el dia 10 (dl.) de setembre de 2018 i durarà fins al dia 21 (dv.)
de desembre de 2018.
Aquest període inclou:

 12 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des del 10 (dl.) de setembre de 2018
fins al 30 (dv.) de novembre de 2018.
 Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria del
primer semestre, del 3 (dl.) al 21 (dv.) de desembre del 2018.

Segon semestre
El segon semestre començarà el dia 7 (dl.) de gener de 2019 i durarà fins al dia 28 (dv.) de
juny de 2019.
Aquest període inclou:
 11 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des del 7 (dl.) de gener de 2019 fins al
22 (dv.) de març de 2019.
 Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria del
segon semestre, del 25 (dl.) de març al 12 (dv.) d’abril de 2019.
 10 setmanes de pràctiques (Practicum I i Practicum II), del 23 (dt.) d’abril al 28 (dv.) de juny
de 2019
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QUART CURS

Primer semestre
 15 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des del 10 (dl.) de setembre de 2018
fins al 21 (dv.) de desembre de 2018.

 Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria
del primer semestre, del 7 (dl.) de gener a l’ 1 (dv.) de febrer de 2019.

 1 setmana intersemestral, del 4 (dl.) de febrer al 8 (dv.) de febrer de 2019.

Segon semestre
El segon semestre començarà el dia 11 (dl.) de febrer de 2019 i durarà fins al dia 28 (dv.) de
juny de 2019.
Aquest període inclou:

 14 setmanes d’activitats i avaluacions acadèmiques des de l’ 11 (dl.) de febrer de 2019
fins al 24 (dv.) de maig de 2019.
 Setmana d’estudi, del 27 (dl.) al 30 (dj) de maig de 2019.
 Període d’avaluació, d’activitats de compensació i de re-avaluació per a la convocatòria
del segon semestre, del 31 (dv.) de maig al 28 (dv.) de juny de 2019.
3. TANCAMENT ACTES PERÍODES DE PRÀCTIQUES
La data límit per a tancar les actes d’avaluació corresponents a les pràctiques es podrà
perllongar fins al dia 13 (dv.) de setembre de 2019.
4. PERÍODE D’AVALUACIÓ I D’ACTIVITATS DE COMPENSACIÓ – CONVOCATÒRIA
EXTRAORDINÀRIA
Els exàmens de la convocatòria extraordinària es realitzaran en els períodes establerts
d’avaluacions i d’activitats de compensació de la convocatòria del primer semestre, del curs al
que pertanyi l’assignatura.
5. ACTIVITATS CAMPUS
Es reservarà una franja horària de dues hores mensuals, comuna a tot el campus, en la qual
no es podran programar activitats de docència i en la que es duran a terme les Activitats
Campus.
Aquestes activitats podran ser de caràcter cultural, de participació o acadèmic complementari
(xerrades, jornades, conferències, taules rodones, actes institucionals singulars...).
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El calendari pel primer semestre serà:




Dilluns 15 d’octubre de 2018
Dimecres 12 de desembre de 2018
Dimecres 16 de gener de 2019

Pel que fa a les del segon semestre seran:





Dimarts 19 de febrer de 2019
Dimarts 19 de març de 2019
Dijous 11 d’abril de 2019
Divendres 17 de maig de 2019

La franja horària es concretarà més endavant.
6. DIES FESTIUS
DIES FESTIUS A TOTS ELS CENTRES DE LA UAB
11 de Setembre de 2018

Diada Nacional de Catalunya

Dimarts

12 d’Octubre de 2018
1 de Novembre de 2018
6 de Desembre de 2018
8 de Desembre de 2018
25 de Desembre de 2018
26 de Desembre de 2018
1 de Gener de 2019
6 de Gener de 2019
19 d’Abril de 2019
22 d’Abril de 2019
1 de Maig de 2019
24 de Juny de 2019

Festa Nacional d’Espanya
Tots Sants
Dia de la Constitució
La Immaculada
Nadal
Sant Esteve
Cap d’any
Reis
Divendres Sant
Pasqua Florida
Festa del Treball
Sant Joan

Divendres
Dijous
Dijous
Dissabte
Dimarts
Dimecres
Dimarts
Diumenge
Divendres
Dilluns
Dimecres
Dilluns

La Mercè
Pasqua Granada

Dilluns
Dilluns

FESTES LOCALS
24 de Setembre de 2018
10 de Juny de 2019

FESTA INSTITUCIONAL DEL CENTRE - EUTDH
7 de Desembre de 2018

Sant Ambrosi

Divendres
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DIA NO LECTIU
2 de Novembre de 2018

Difunts

Divendres

Festa Major UAB

Dijous

FESTA MAJOR
8 de Novembre de 2018
(L’activitat docent s’aturarà a
partir de les 13h)
OBSERVACIONS:

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