
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI LECTIU DE L’ESUP Tecnocampus 
 

CURS 2016/17 

 
Aprovat per la Junta de Direcció de l’ESUPT en reunió ordinària  

 
 



 
 

 

CALENDARI ACADÈMIC UPC PER AL CURS 2016-2017 
 
 
QUADRIMESTRE DE TARDOR (2016-1) 
 

Període presol·licitud Optatives: 

 del 4 al 6 de juliol de 2016  
 
Període per sol·licitud de reconeixements: 

 Reconeixements per CFGS, reconeixements per experiència professional,  
reconeixements per altres estudis universitaris i adaptacions: data màxima de 
lliurament d’instàncies: 13 de juliol de 2016.  

 Reconeixement de crèdits per Experiència professional: data màxima de lliurament 
d’informes: 7 de setembre de 2016. 

 

Període de matrícula estudiants ja matriculats en cursos anteriors:  

 Automatrícula: del 20 al 22 de juliol de 2016  

 

Període d’ampliació de matrícula: 

 Del 7 de setembre al 7 d’octubre de 2016 
 
Període de classes:  

 Curs del 7 de setembre al 22 de desembre de 2016 
      (70 dies hàbils: 14 dls, 13 dts, 14 dcs, 15 djs, 14 dvs) 

 
Període d’exàmens: 

 Curs 4A del 9 de gener al 23 de gener de 2017 (11 dies hàbils) 

 

Avaluacions: 

 4A i Optativitat   26 de gener de 2017 

 

Curriculars: 

 31 de gener de 2017 

 

Treball Final de Grau: 

 Al web de l’escola, apartat TFG (http://www.tecnocampus.cat/ca/tfc) es troba la 

normativa i el calendari de tot el procés d’adjudicació i registre. 

 Lliurament documentació: 11 al 13 de gener de 2017, fins les 18 hores 

 Presentació: del 30 de gener al 10 de febrer de 2017 (matí i tarda) 

http://www.tecnocampus.cat/ca/tfc


 
 

 

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA (2016-2) 

 
Període presol·licitud Optatives: 

 De l’1 al 2 de febrer de 2017  (on-line) 
 
Període per sol·licitud de Convalidacions/reconeixements: 

 Reconeixements per CFGS, reconeixements per experiència profesional,  
reconeixements per altres estudis universitaris i adaptacions: màxim una setmana 
abans de la data de matrícula. 

 Reconeixement de crèdits de LE (plans en extinció) per Convenis, Experiència 
professional, Beques de col·laboració i programes IAESTE: data màxima de lliurament 
d’informes: 13 de febrer de 2017. 
 

Període de matrícula: 

 Automatrícula : del 7 al 9 de febrer de 2017 
 

Període d’ampliació de matrícula: 

 Curs del 13 de febrer al 13 de març de 2017 
 
Període de classes: 

 del 13 de febrer al 2 de juny de 2017 
    (73 dies hàbils: 13 dls, 15 dts, 15 dcs, 15 djs, 15 dvs) 

 
Període d’exàmens: 

 Del 9 al 23 de juny de 2017 (11 dies hàbils) 

 

Avaluacions: 

 4A-4B, Optativitat 29 de juny de 2017 

 
Curriculars: 

 5 de juliol de 2017 
 
Treball Final de Grau: 

 Al web de l’escola, apartat TFG (http://www.tecnocampus.cat/ca/tfc) es troba la 

normativa i el calendari de tot el procés d’adjudicació i registre. 

 Lliurament documentació: del 5 al 7 de juny de 2017, fins a les 18 h. 

 Presentació: del 19 de juny al 14 de juliol de 2017 (matí i tarda) 

 
Acte de graduació 
 

 Pendent de confirmació: Es realitzarà en un dels tres dies acordats amb la institució 6 
(dj),  7 (dv)o  8 (ds)  de juliol del 2017. 
 
 

http://www.tecnocampus.cat/ca/tfc


 
 
 
DIES FESTIUS EN PERÍODE LECTIU 
 
12 d’octubre de 2016 (dimecres)  

1 de novembre de 2016  (dimarts)  

6 de desembre de 2016 (dimarts) 

8 de desembre de 2016 (dijous) 

1 de maig de 2017 (dilluns)               

5 de juny de 2017 (dilluns) 

 
PERÍODE NO LECTIU  

(no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens, llevat dels tribunals de TFG) 

 5 de desembre de 2016 

 7 de desembre de 2016 

 9 de desembre de 2016 

 Nadal:  del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017 

 Setmana Santa: del 10 al 17 d’abril de 2017 

 Estiu: de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2017 


