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CALENDARI ACADEÈMIC  
GIINF+GADE 
CURS 2022/2023 

Aprovat en CAT de 21 de gener de 2022. 

Aprovat en Junta de Centre de 7 de febrer de 2022. 

Modificat per Consell de Govern UPV de 28 d'abril de 2022. 

Modificat en CAT de 11 de novembre de 2022. 

Modificat per resolució de la vicerectora d'estudiants i emprenedoria de 9 de gener de 2023. 

Modificat en CAT de 27 de gener de 2023. 

El curs acadèmic s’inicia l’1 de setembre de 2022 i finalitza el 31 d’agost de 2023. 

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 preinscripció. 

- Xarrada  orientació matrícula: el 18 de juliol de 2022 a les 10:00 online. 

- Matrícula: 19 i 20 de juliol de 2022. 

• Alumnes de 2ª matrícula y posteriors. 

- Matrícula del 21 al 26 de juliol de 2022, tots dos inclusivament. 

• Alumnes admesos per continuació d’estudis. 

- Matrícula el 27 de juliol de 2022. 

Anul·lació de matrícula 
L'anul·lació de la matrícula suposa l'anul·lació total o parcial d'assignatures del curs i implica el 
reintegrament a l'alumne de l'import abonat fins a la data 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 2022. 

PLANIFICACIÓ DE LES CLASSES 
Semestre A 
Entre el 8 i el 9 de setembre de 2022 se celebraran les Jornades d'Acolliment, d'assistència obligatòria 
per als alumnes de nou ingrés. 

Les classes començaran el 12 de setembre de 2022 i acabaran el 13 de gener de 2023. 
En aquest semestre hi ha un canvi docent: 

http://www.upv.es/
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- El dilluns 31 d'octubre de 2022 s'impartirà docència de dimarts. 

Semestre B 
Aquest semestre s'imparteix en FADE i se seguirà el calendari acadèmic establit per aqueixa facultat. 

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. 

En el semestre A, des del 3 al 9 de novembre de 2022 es realitzaran actes d'avaluació. Així mateix, 
una vegada finalitzades les classes del semestre, es reserven els dies del 16 de gener al 3 de febrer 
de 2023. 

TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’ACTES 
El termini màxim per al lliurament d’actes serà el divendres 17 de febrer de 2023 per al semestre A. 
Aquest termini es improrrogable. 

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 17 al 18 de juliol de 2023. 

- Resolució CPEC: Fins al 21 de juliol de 2023. 

TREBALL FINAL DE GRAU (TFG) 
Matrícula i anul·lació 
La matrícula es realitzarà en el termini establit a aquest efecte en el calendari acadèmic de cada curs, 
en data assignada en automatrícula. L'anul·lació de matrícula es podrà efectuar abans del 31 de maig 
de 2023 sempre que no s'haja iniciat el tràmit de defensa del treball. 

Assignació del TFG 
L'assignació dels TFG oferits 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, tinga's en compte que entre l'assignació 
i la sol·licitud de defensa han de transcórrer almenys 10 setmanes. 

Convocatòries per a la defensa del TFG 
• Convocatòria de desembre.  

- Aprovació i assignació de TFG fins el 20 de setembre de 2022. 

- Sol·licitud de defensa fins el 28 de novembre de 2022. 

- Avaluació i qualificació del 12 al 14 de desembre de 2022. 

• Convocatòria de març.  

- Aprovació i assignació de TFG fins el 10 de gener de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 13 de març de 2023. 
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- Avaluació i qualificació del 27 de març al 29 de març de 2023. 

• Convocatòria de maig.  

- Aprovació i assignació de TFG fins el 26 d’abril de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 17 de maig de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 26 al 31 de maig de 2023. 

• Convocatòria de juliol.  

- Aprovació i assignació de TFG fins el 26 d’abril de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 3 de juliol de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 13 al 17 de juliol de 2023. 

• Convocatòria de setembre. 

- Aprovació i assignació de TFG fins el 27 de juny de 2023. 

- Sol·licitud de defensa fins el 7 de setembre de 2023. 

- Avaluació i qualificació del 18 al 25 de setembre de 2023. 

(Aquest calendari de convocatòries està subjecte a possibles canvis en cas de modificació de la 
normativa aplicable) 

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, en el seu cas, les pràctiques externes. 

En tots els períodes, l'alumnat podrà sol·licitar actes extraordinaris d'avaluació per a assignatures del 
primer semestre, segon semestre i anuals. 

Primer període 
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 19 d'octubre de 2022. 

- Data de resolució: fins al 26 d'octubre de 2022. 

- Període d'exàmens: del 7 al 25 de novembre de 2022. 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins al 5 de desembre de 2022. 

Segon període 
- Presentació de sol·licituds: del 13 al 24 de març de 2023. 

- Data de resolució: fins al 5 d'abril de 2023. 

- Període d'exàmens: del 18 d'abril al 4 de maig de 2023. 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins al 29 de maig de 2023.  

Tercer període 
- Presentació de sol·licituds: del 14 al 18 de juliol de 2023. 

- Data de resolució: fins al 25 de juliol de 2023. 

- Període d'exàmens: del 27 de juliol al 6 de setembre de 2023 (excepte agost). 

- Data màxima de lliurament d'actes: fins a l'11 de setembre de 2023. 
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DIES FESTIUS 
Els següents dies es consideren festius (no s’inclouen els festius que coincideixen en cap de setmana 
o estan inclosos en períodes vacacionals): 

- 12 d'octubre de 2022, dia de la Hispanitat. 

- 1 de novembre de 2022, dia de Tots els Sants. 

- 6 de desembre de 2022, dia de la Constitució. 

- 8 de desembre de 2022, dia de la Immaculada Concepció. 

PERÍODES VACACIONALS 
- Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023, tots dos inclusivament. 



Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica 
Calendari Acadèmic 2022/2023- GIINF+GADE
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg. dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.

setembre febrer
1 2 3 4 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 27 28

octubre
1 2

3 4 5 6 7 8 9 codi de colors
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23   jornades d'acollida
24 25 26 27 28 29 30

31 DT   inici classes
novembre

1 2 3 4 5 6   lectiu
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20   avaluació
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30   canvi docent

desembre
1 2 3 4   lliurament actes

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   vacances
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   festiu

gener
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

abans dels primers parcials (CA)

dl. dt. dc. dj. dv.
7 8 7 7 7

entre parcials (CA)

dl. dt. dc. dj. dv.
7 6 7 7 7

total (CA)

dl. dt. dc. dj. dv.
14 14 14 14 14
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