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CALENDARI ACADÈMIC 

CURS 2015-2016 
 

 

El curs acadèmic 2015-2016 començarà el dia 7 (dl.) de setembre de 2015 i s’acabarà el 

dia 9 de setembre (dv.) de 2016. 

1. PERÍODES HÀBILS 

Per al curs 2015-2016 es consideraran períodes hàbils, des d’un punt de vista 

acadèmic, els següents: 

Primer període: Des del 7 (dl.) de setembre fins al 22 (dt.) de desembre de 2015 

Segon període: Des del 7 (dj.) de gener fins al 18 (dv.) de març de 2016 

Tercer període: Des del 29 (dt.) de març  fins al 29 (dv.) de juliol de 2016 

Quart període: Des de l’1 (dj.) al 9 (dv.) de setembre de 2016 

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

Vacances de Nadal: del 23 (dc.) de desembre de 2015 fins al 6 (dc.) de gener de 

2016, ambdós inclosos. 

Vacances de Setmana Santa: del 19 (ds.) de març al 28 (dl.) de març de 2016, 

ambdós inclosos. 

Vacances d’estiu: de l’1 (dl.) al 31 (dc.) d’agost de 2016, ambdós inclosos. 

2. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES D’AVALUACIÓ DE SETEMBRE PER AL 

CURS ACADÈMIC 2014-2015 

El període corresponent a les segones convocatòries del curs 2014-2015 dels estudis 

estructurats segons ordenaments anteriors serà entre els dies 1 (dt.) i 4 (dv.) de 

setembre de 2015, ambdós inclosos. 

La data límit per a entrar les qualificacions serà el dia 9 (dc.) de setembre de 2015 a les 

20:00 hores. 

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 17 (dj.) de setembre de 2015 a les 20:00 

hores. 

3. INICI DEL CURS 

Cada centre programarà la data d’inici de l’activitat docent a partir del dia 7 (dl.) de 

setembre de 2015. 
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4. PERÍODE D’ACTIVITATS FORMATIVES 

Les activitats anuals s’estructuraran en dos períodes.  

Dins de cadascun dels períodes que s’especifiquen en els subapartats següents, 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 haurà de fer-se pública abans de l’inici del període 

de matrícula. 

Els Estudis Interuniversitaris podran programar activitats fora dels períodes definits per 

la UAB. 

4.1. El Primer període 

• 20 setmanes d’activitat docent, des del 7 (dl.) de setembre de 2015 fins al 5 de 

febrer (dv.)  de 2016. 

• Com a mínim, tres dies del primer període s’hauran de dedicar a activitats 

d’acollida per als estudiants de primer curs, un dels quals haurà de coincidir 

amb el d’inici de curs. 

• Durant les dues darreres setmanes del primer període es podran programar 

activitats de reavaluació. 

•  De l’1 (dl.) al 5 (dv.) de febrer es fixa una setmana de portes obertes, durant la 

qual es programaran les Jornades de Portes Obertes adreçades als estudiants 

de secundària. Malgrat que durant aquests dies no es programin activitats 

formatives, es considera un període hàbil des del punt de vista docent.  

• La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 19 (dv.) de febrer de 

2016, a les 20:00 hores. 

4.2. El Segon període 

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

2016. 

• Durant les dues darreres setmanes del segon període es podran programar 

activitats de reavaluació. 

• La data límit per a tancar les actes d’avaluació serà el dia 7 (dj.) de juliol de 

2016, a les 20:00 hores. 

4.3.  El període d’activitats extraordinàries d’avaluació per a les Llicenciatures, 

les Enginyeries i les Diplomatures 

• Del 23 (dj.) de juny l’1 (dv.) de juliol de 2016 es podran programar activitats 

extraordinàries d’avaluació per a les assignatures impartides durant el primer 

període de Llicenciatures, Enginyeries i Diplomatures de les titulacions que ho 

hagin establert en els criteris d’avaluació. La data límit per a tancar les actes 

d’avaluació serà el dia 7 (dj.) de juliol de 2016, a les 20:00 hores. 
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• De l’1 (dj.) al 6 (dt.) de setembre de 2016 es podran programar activitats 

extraordinàries d’avaluació per a les assignatures impartides durant el segon 

període de Llicenciatures, Enginyeries i Diplomatures de les titulacions que ho 

hagin establert en els criteris d’avaluació. La data límit per tancar les actes 

d’avaluació serà el dia 8 (dj.) de setembre de 2016, a les 20:00 hores. 

4.4.  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 22 (dv.) de juliol, o bé fins el 16 (dv.) de 

setembre de 2016, a les 20:00 hores. 

5. ACTIVITATS D’ACOLLIDA ALS ESTUDIANTS DE PRIMER CURS 

La Jornada d’acollida per a estudiants de nou accés per a la Preinscripció Universitària 

de juny es programarà el dia 13 (dl.) de juliol de 2015, d’acord amb el calendari de 

Preinscripció Universitària per l’any 2015, pendent d’aprovació per part de les 

comissions de Programació i d’Accés del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

6. PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 

Els exercicis de les PAU del mes de setembre de 2015 es realitzaran durant el dies 2 

(dc.), 3 (dj.) i 4 (dv.) de setembre de 2015. 

Es preveu que els exercicis de les PAU del mes de juny de 2016 es realitzin els dies  7 

(dt.), 8 (dc.) i 9 (dj.) de juny de 2016, durant tot el dia. S’haurà de preveure la 

disponibilitat d’aules per a programar les proves. 

Es preveu que els exercicis de les PAU del mes de setembre de 2016 es realitzin els dies 

5 (dl.), 6 (dt.) i 7 (dc.) de setembre de 2016. 

7. DIES FESTIUS 

7.1. Dies festius a tots els centres de la UAB 

 

Any 2015 

 

11 de setembre Diada Nacional de Catalunya Divendres 

12 d’octubre Dia de la Hispanitat Dilluns 

8 de desembre La Immaculada Dimarts 

25 de desembre Nadal Divendres 

26 de desembre Sant Esteve Dissabte 

 

 

 

Any 2016 

 

1 de gener Cap d’Any Divendres 

6 de gener Reis Dimecres 

25 de març Divendres Sant Divendres 

28 de març Dilluns de Pasqua Dilluns 

24 de juny Sant Joan Dimecres 
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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 2015:  24 de setembre La Mercè    Dijous 

Any 2016: 16 de maig  2a.Pasqua   Dilluns 

Per als centres situats al campus de Sabadell les festes locals seran: 

Any 2016:  9 de maig  La Salut   dilluns 

Any 2016: 5 de setembre  Festa Major   dilluns 

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

corresponents. 

7.3. Festa institucional 

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

7.4. Festa Major 

La Festa Major de la UAB es celebrarà el dia 5 de novembre de 2015. L’activitat docent 

s’aturarà a les 13:00 hores. 


