
CALENDARI ACADÈMIC GIINF 

CURS 2017.2018 
Aprovat en la CAT de 6 de març de 2017 
Aprovat en Junta de Centre el 16 de març de 2017 
 
El curs acadèmic s'inicia l'1 de setembre de 2017 i finalitza el 31 de juliol de 2018. 

MATRÍCULA 
Les instruccions per a formalitzar la matrícula s'inclouen en el sobre virtual de matrícula 
accessible des de la pàgina principal de la UPV (www.upv.es). El termini de matrícula és el 
següent: 

• Alumnes de nou ingrés admesos en fase A de preinscripció.  
o Xarrada orientació matrícula: Data pendent de confirmar 14 de juliol de 2017 a 

les 18:00 hores en la Sala d’Actes de l’ETSINF (edifici 1H). 
o Matrícula: Data aproximada del 17 al 18 de juliol de 2017, tots dos 

inclusivament. 
• Alumnes de 2a matrícula i posteriors. 

o Matrícula del 19 al 24 de juliol de 2017, tots dos inclusivament. 

 
Anul·lació de matrícula 
La anul·lació de la matrícula suposa  l’ anul·lació de la totalitat d’ assignatures del curs i implica 
el reintegrament  a l’alumne de l’import  abonat fins avui corresponent a preus públics per 
activitat docent. Fora d'aqueix termini general podran acceptar-se sol·licituds d'anul·lació de 
matrícula amb els efectes econòmics que indique la resolució. Data límit: fins al dia 31 d'octubre 
de 2017. 

PLANIFICACIÓ DE LES CLASSES 
Primer semestre (semestre A) 
El dia 1 de setembre de 2017 i el mati del 4 de setembre se celebren les Jornades d’Acolliment, 
d’assistència obligatòria per als alumnes de nou ingrés.  

Les classes començaran el dilluns 4 de setembre de 2017 i acabaran el dijous 22 de desembre 
de 2017, tenint-se en compte el següent canvi docent: 

• El dimarts  31 d’octubre de 2017 s’impartirà docència de dimecres. 
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Així mateix, els dilluns dies 11, 18  i 25 de setembre es reserven perquè, a criteri del professorat, 
es puguen anticipar o recuperar classes. En aquest cas, el centre facilitarà la reserva dels espais 
necessaris.  

Segon semestre (semestre B) 
Les classes començaran el dilluns 29 de gener de 2018  i acabaran el divendres 1 de juny de 2018.  

Així mateix, els dilluns dies 5, 12 i 19 de febrer es reserven perquè, a criteri del professorat, es 
puguen anticipar o recuperar classes. En aquest cas, el centre facilitarà la reserva dels espais 
necessaris. 

PLANIFICACIÓ ACTES D’AVALUACIÓ 
A fi de facilitar la planificació de diferents actes d’avaluació i complir així amb la Normativa de 
Règim Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat de la UPV, el centre reserva uns dies concrets per a 
dur-los a terme en aquelles assignatures que així ho sol·liciten. 

 Aquests dies inclouen, d’una banda, els matins dels dilluns emmarcats dins del període de 
classes, i per un altre, del 6 al 10 de novembre per al primer semestre (semestre A) i del 10 al 16 
d’abril per al segon semestre (Semestre B). Així mateix, una vegada finalitzades les classes de 
cada semestre, es reserven els següents dies per a actes d’avaluació: del 8 al 26 de gener de 
2018, tots dos inclusivament, en el primer semestre, i del 4 al 22 de juny de 2018, tots dos 
inclusivament, en el segon semestre. 

En el cas concret de les assignatures optatives del segon semestre (semestre B) de 4º curs, es 
reserven els dies que segueixen a la finalització de les classes per a actes d’avaluació, en el 
mateix horari i lloc que la docència. En particular, els dies d’avaluació de final de semestre seran 
els següents: 23, 24, 25, 26 i 27 d’abril de 2018. 

TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’ACTES 
El termini màxim per al lliurament d’actes serà el divendres 9 de febrer de 2018 per al primer 
semestre (semestre A) i el divendres 6 de juliol de 2018 per al segon semestre (semestre B). En 
el cas de les assignatures de 4º curs, semestre B, el termini màxim serà el divendres 11 de maig 
de 2018. Aquests terminis són improrrogables. 

TREBALL FI DE GRAU (TFG) 
Matrícula I anul·lació 
La matrícula estarà oberta fins al 11 de març de 2018. L’anul·lació de matrícula es podrà efectuar 
també fins al 11 de març de 2018. 

Assignació del TFG 
L’assignació dels TFG  oferts es farà a l’inici del curs acadèmic. Per als TFG acordats i externs, 
l’assignació s’efectuarà durant el curs acadèmic. En tot cas, tingueu en compte que entre 
l’assignació i la sol·licitud de defensa han de transcórrer almenys 10 setmanes. 
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Convocatòries per a la defensa del TFG 
• Mes de desembre.  

o Sol·licitud de defensa fins al 30 de novembre de 2017. 
o Avaluació i qualificació del 14 al 20 de desembre de 2017. 

• Mes de març. 
o Sol·licitud de defensa fins al 20 de març de 2018. 
o Avaluació i qualificació del 10 al 17 d’abril de 2018. 

• Mes de juliol. Dates provisionals 
o Sol·licitud de defensa fins al 8 de juliol de 2018. 
o Avaluació i qualificació del 12 al 18 de juliol de 2018. 

• Mes de setembre. Dates provisionals 
o Sol·licitud de defensa fins al 3 de setembre de 2018. 
o Avaluació i qualificació del 10 al 14 de setembre de 2018. 

AVALUACIÓ PER CURRÍCULUM 
L’avaluació per currículum es realitzarà quan es dispose de qualificació final de totes les  
assignatures del curs acadèmic ajustant-se al següent calendari: 

• Avaluació i Presentació de propostes per les ERT: del 9 a l’11 de juliol de 2018 
• Resolució CPEC: Fins al 16 de juliol de 2018 

Aquestes dates podran anticipar-se a maig en l’avaluació de blocs curriculars compostos per 
assignatures de segon semestre de quart curs de grau que compten amb qualificacions 
definitives, a fi de facilitar als estudiants la finalització dels seus estudis. 

SOL·LICITUD ACTE EXTRAORDINARI D’AVALUACIÓ 
Aquesta sol·licitud és exclusivament per a estudiants als qui els falte únicament per a finalitzar 
els seus estudis un màxim de 20 ECTS, exclòs el Treball Fi de Grau i, si escau, les pràctiques 
externes. 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
• Per a assignatures del primer semestre del 12 al 18 de febrer de 2018, tots dos 

inclusivament. 
• Per a assignatures del primer semestre, segon semestre o anuals, o qualsevol 

combinació d’elles del 9 al 15 de juliol de 2018, tots dos inclusivament 
• Per a assignatures del primer i/o del segon semestre de l’últim curs en titulacions que 

hagen concentrat de l’11 al 15 de juny de 2018 com a termini de sol.licitud addicional 
per a les assignatures del segon semestre de l’últim curs. 

 

RESOLUCIÓ DEL CENTRE 

• Per a assignatures del primer semestre fins al 9 de març de 2018 

 

 

ETS Enginyeria Informàtica 
Camí de Vera, s/n. 46022. València 
T +34 963 877 210 
F +34 963 877 219 
etsinf@upvnet.upv.es - www.inf.upv.es 

 
 



• Per a assignatures del primer semestre, del segon semestre o anuals, o qualsevol 
combinació d’elles fins al 5 de setembre de 2018 

• Per a assignatures del primer i/o del segon semestre de l’últim curs en titulacions que 
hagen concentrat la docència corresponent al segon semestre de l’últim curs, es 
resoldrà el 2 de juliol de 2018 

DIES FESTIUS 
Els següents dies es consideren festius (no s’inclouen els festius que coincideixen en diumenge 
o estan inclosos en períodes vocacionals): 

• 9 d’octubre de 2017 (dilluns), dia de la Comunitat Valenciana. 
• 12 d’octubre de 2017 (dimecres), dia de la Hispanitat. 
• 1 de novembre de 2017 (dimecres), festivitat de Tots els Sants.  
• 6 de desembre de 2017 (dimecres), dia de la Constitució. 
• 8 de desembre de 2017 (divendres), dia de la Immaculada Concepció. 
• 22 de gener de 2018 (dilluns), dia de Sant Vicent Màrtir. 
• 1 de maig de 2018 (dimarts), dia Internacional del Treball. 
• 4 de maig de 2018 (divendres), santa Tecla, patró del centre. 

PERÍODES VACACIONALS 
• Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 6 de gener de 2018, tots dos inclusivament. 
• Falles: del 17 al 19 de març de 2018, tots dos inclusivament. 
• Setmana Santa: del 29 de març al 9 d’abril de 2018, tots dos inclusivament. 
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