
 

 

 

 

CALENDARI MARC 
Curs 2006-07 
 
 

PREÀMBUL 
 
Aquest calendari estableix de manera molt clara l’estructura semestral de l’organització docent 
com a plantejament general dels plans d’estudi de la Universitat de Barcelona; a més, també 
reflecteix l’estructura anual d’aquells centres que, per les característiques especials que tenen, 
han de seguir aquesta organització docent. 
 
El calendari que es presenta és un calendari marc. La junta de facultat o d’escola universitària 
ha de fixar el calendari per als ensenyaments adscrits i donar-lo a conèixer a la Comissió 
Acadèmica del Consell de Govern abans del 28 de juny de 2006. 
 
Qualsevol excepció que s’hagi de fer fora del calendari marc s’ha de presentar a la Comissió 
Acadèmica del Consell de Govern abans de 28 de juny de 2006 perquè s’aprovi. 
 
En el cas d’ensenyaments oficials de postgrau i de màster i d’ensenyaments corresponents a les 
proves pilot d’adaptació a l’EEES, si bé s’ha de presentar a la Comissió Acadèmica del Consell 
de Govern qualsevol excepció que s’hagi de fer fora del calendari marc, s’ha de ser flexible pel 
que fa a la data de presentació d’aquestes excepcions. En aquestes situacions és més raonable 
integrar tot el període de docència i d’exàmens, sense separar-los en dos trams absolutament 
diferents. D’aquesta manera, es pretén afavorir l’organització de les diverses activitats docents i 
l’avaluació continuada. 
 
La fixació de festes patronals i ponts és competència dels centres, els quals n’han d’informar la 
Comissió Acadèmica del Consell de Govern abans del 28 de juny de 2006. 
 
Així mateix, cal destacar que en tot moment s’està parlant de calendari acadèmic i no pas de 
calendari laboral del personal docent i d’administració i serveis. 



 

  

 

 

A. CALENDARI DE DOCÈNCIA I D’EXÀMENS 
 
Ensenyaments de primer cicle, primer i segon cicle, i només segon cicle 
 
1. Primer semestre 

Docència 
Inici: del 12 al 22 de setembre de 2006  
Finalització: el 22 de desembre de 2006 
 
Període d’exàmens 
Del 8 de gener al 3 de febrer de 2007 
 

2. Segon semestre 

Docència 
Inici: del 5 al 9 de febrer de 2007 
Finalització: el 31 de maig de 2007 
 
Període d’exàmens 
Del 4 de juny al 7 de juliol de 2007 
 

3. Fi de carrera 

Els alumnes dels ensenyaments actuals de primer cicle, primer i segon cicle, i només segon cicle 
que al començament del curs acadèmic els resti un 10 % de crèdits per acabar els estudis tenen 
dret a les tres convocatòries que legalment estiguin establertes en el curs acadèmic, d’acord amb 
el procediment que estableixi cada centre. 
 
Altre període d’exàmens 
De l’1 al 8 de setembre de 2007 
 
 
Ensenyaments oficials de postgrau i de màster 
 
Cal tenir en compte que es proposen dates marc i que, atès que és el primer any d’implantació 
d’aquests ensenyaments, s’ha de ser flexible i respectar allò que acordin les comissions 
coordinadores corresponents, si és diferent del que consta en aquest calendari. 
 
 
B. NOTA IMPORTANT 
 
Els estudiants que finalitzin els ensenyaments actuals de primer cicle, primer i segon cicle, i 
només segon cicle per convalidació d’estudis o reconeixement de crèdits, s’han d’ajustar, per 
acabar els estudis, a les convocatòries d’examen establertes en el calendari acadèmic. 
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C. CALENDARI DE VACANCES 
 
Nadal: del 23 de desembre de 2006 al 7 de gener de 2007 
Setmana Santa: del 2 al 9 d’abril de 2007 
 
Dies festius 
11 de setembre  
12 d’octubre 
1 de novembre 
6 de desembre 
8 de desembre 
1 de maig 
24 de juny  
A més, els patrons de les localitats que corresponguin i els que assenyali la Generalitat. 
 
Festes institucionals 
— 23 d’abril, Sant Jordi: celebració del patró dels estudiants. 
— Cada centre pot fixar un dia del calendari acadèmic com a festa institucional, i l’ha de 

comunicar a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern abans del 28 de juny de 2006. 
 
 
D. CALENDARI DE MATRÍCULA 
 
1. Matrícula de llicenciatures i diplomatures 

Admesos per preinscripció en primera preferència 
Del 21 al 27 de juliol de 20061

 
Incidències i renúncies a la reassignació 
El 27 de juliol de 20061

 
Admesos en la resta de preferències de preinscripció 
Del 4 al 7 de setembre de 20061

 
Primera reassignació en la preinscripció de juny 
El 18 de setembre de 20061

 
Admesos en la preinscripció de setembre 
Del 4 al 6 d’octubre de 20061

 
La resta de preinscripció 
Fins al 19 d’octubre de 2006
 

                                                           
1 Aquestes dates les estableix, definitivament, la Generalitat.
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Admesos en ensenyaments de segon cicle en aquells centres que així ho estableixin
Del 21 al 27 de juliol de 2006  
En aquest període els centres poden, opcionalment, matricular els estudiants que ho tenen tot 
aprovat i els que renunciïn a presentar-se als exàmens programats al mes de setembre.
 
La resta d’alumnes 
Fins al 27 d’octubre de 2006, com a màxim 
En aquest cas els centres han de trametre a Gestió Acadèmica el calendari de matrícula dels 
ensenyaments abans del dia 28 de juny de 2006. 
 
Inscripció de fi de carrera
Cal consultar-ho al centre corresponent. 
 
Ampliació de matrícula en el segon semestre i matrícula semestral en els ensenyaments en què 
estigui implantada l’estructura semestral
Del 5 al 23 de febrer de 2007 
 
Nota. Preinscripció i matrícula d’assignatures de lliure elecció
Cal que l’estudiant consulti a Internet (www.ub.es/acad/lliure) o a la Secretaria del centre 
corresponent el calendari de preinscripció d’assignatures de lliure elecció aprovat per la 
Comissió Acadèmica del Consell de Govern. 
 

2. Matrícula de postgraus i màsters oficials 

Considerant que aquest és un calendari marc i atès que és el primer any d’implantació dels 
postgraus i màsters oficials, s’ha de tenir la màxima flexibilitat pel que fa a les dates de 
matrícula. No obstant això, quan aquestes estiguin acordades, qualsevol excepció que s’hagi de 
fer fora del calendari marc cal presentar-la a la Comissió Acadèmica del Consell de Govern 
perquè l’aprovi. 
 

3. Matrícula de doctorat 

El calendari l’aprova la Comissió de Doctorat del Consell de Govern. 

— Tràmits previs a la matrícula (tutories, autoritzacions accés, preinscripcions, etc.) 
El període que estableix la Comissió de Doctorat del Consell de Govern. 
 
— Matrícula 
El període que estableix la Comissió de Doctorat del Consell de Govern. 
 

4. Matrícula de postgraus propis 

El període que estableix l’Agència de Postgrau.
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