
7 Ple de professorat 

11 Diada Nacional de Catalunya 

12 Inici de les classes dels estudis de grau 

16
Lliurament d’informes dels mòduls dels programes de doctorat iniciats abans del curs 2013/2014, convocatòria de setembre i del pla de recerca dels doctorats 

iniciats a partir del curs 2013/2014  

24 Festivitat de la Mare de Déu de la Mercè 

30 Junta d’Avaluació del mòdul del Projecte dels màsters universitaris 

3 i 4 Defensa del pla de recerca del doctorat iniciat a partir del curs 2013/2014 

4 Comunicació de les qualificacions dels mòduls del Projecte de màsters universitaris i dels programes de doctorat iniciats abans del curs 2013/2014 (web) 

5 Inici de les classes per als màsters universitaris i títols propis

12 Festivitat del Pilar 

14 Comunicació de les qualificacions del pla de recerca dels programes de doctorat iniciats a partir del curs 2013/2014 (web) 

18 XV Congrés d'Estudiants Blanquerna (dia lectiu)

19 Actes de graduació dels estudiants de màsters universitaris i doctorat -  promoció 2015/2016        

24/10 al 25/11 Primer període de pràctiques dels estudiants de segona titulació en Educació Infantil o en Educació Primària (estada intensiva a les escoles)

24/10 al 2/12 Primer període de pràctiques dels estudiants de 4t curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

26 Inauguració del curs dels estudis de màsters universitaris i doctorat 

31 Pont (dia no lectiu)

1 Festivitat de Tots Sants 

14 al 18 Setmana de Pràctica i Reflexió Educatives per a estudiants de 1r curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària 

14/11 al 2/12 Primer període de pràctiques dels estudiants de 3r curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

6 Festivitat de la Constitució 

8 Festivitat de la Immaculada Concepció 

9 Pont (dia no lectiu)

23 Últim dia lectiu del primer semestre de grau 

24/12 al 6/01 Vacances de Nadal (la biblioteca i l’aula d’informàtica romandran obertes, segons calendari ad hoc ) 

9 al 19 Exàmens dels estudis de grau 

24, 25 i 26 Juntes d’avaluació dels estudis de grau 

27 Celebració festivitat de Sant Tomàs d'Aquino (dia no lectiu) 

30 Inici de les classes de segon semestre de grau 

30 Lliurament de treballs o informes dels mòduls dels programes de doctorat iniciats abans del curs 2013/2014 

30 Últim dia lectiu del primer semestre per als màsters universitaris 

1 Inici de classes del segon semestre per als màsters universitaris 

1 Comunicació de les qualificacions de tots els estudis de grau (web)                                               

6 al 24 Període extensiu I de pràctiques dels alumnes de 3r i 4t del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

10 Lliurament de treballs dels màsters universitaris corresponents al primer semestre

23 Junta d’Avaluació de màsters universitaris 

24 Comunicació de les qualificacions (web) de doctorat iniciat abans del curs 2013/2014  

27/02 al 10/03 Període intensiu de pràctiques dels alumnes de 3r i 4t del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport 

27/02 al 7/04 Segon període de pràctiques dels estudiants de 4t curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

27/02 al 7/04 Segon període de pràctiques dels estudiants de segona titulació en Educació Infantil o en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

3 Comunicació de les qualificacions (web) de màsters universitaris 

13 al 17 Setmana de Pràctica i Reflexió Educatives per a estudiants de 1r curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària 

13/03 al 7/04 Període extensiu II de pràctiques dels alumnes de 3r i 4t del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  

13/03 al 7/04 Segon període de pràctiques dels estudiants de 3r curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

20/03 al 7/04 Període de pràctiques dels estudiants de 2n curs dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària (estada intensiva a escoles) 

31 Data límit per dipositar la tesi els doctorands matriculats els cursos 2011/2012 i 2012/2013

10 al 17 Vacances de Setmana Santa (la biblioteca i l'aula d'informàtica romandran obertes, segons calendari ad hoc )

18 al 21 Actes del la Setmana Cultural amb motiu de la Diada de Sant Jordi (dies lectius) 

18/04 al 5/05 Període extensiu II de pràctiques dels alumnes de 3r i 4t del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport  

28 Lliurament del pla de recerca de doctorat iniciat a partir del curs 2013/2014

1 Festa del Treball 

15 Últim dia lectiu del segon semestre per als estudis de grau 

16 i 17 Defensa del pla de recerca de doctorat iniciat a partir del curs 2013/2014 

18 al 30 Exàmens dels estudis de grau 

5 Festivitat de la Pasqua Granada

7 al 9 Juntes d’avaluació dels estudis de grau 

8 Actes de graduació dels estudiants de segones titulacions d’Educació 

9 Últim dia lectiu del segon semestre per als màsters universitaris 

13 Comunicació de les qualificacions de tots els estudis de grau (web) 

14 al 23 Exàmens de segona convocatòria dels estudis de grau 

17 Actes de graduació dels estudiants de grau 

24 Festivitat de Sant Joan 

DESEMBRE 2016

GENER 2017

FEBRER 2017

MARÇ 2017

CALENDARI ACADÈMIC

CURS 2016/2017

SETEMBRE 2016

OCTUBRE 2016

NOVEMBRE 2016

ABRIL 2017

MAIG 2017

JUNY 2017



CALENDARI ACADÈMIC

CURS 2016/2017

3 i 4 Juntes d’avaluació de segona convocatòria dels estudis de grau  

4 Junta d’Avaluació de màsters universitaris 

5 Data límit per signar les actes de qualificacions de la segona convocatòria (professorat) 

7 Comunicació de les qualificacions dels estudis de grau, de màsters universitaris, de tots els programes de doctorat i de títols propis (web) 

12 Ple de professorat 

6 Ple de professorat 

11 Diada Nacional de Catalunya 

15 Lliurament del pla de recerca del doctorat

27 Junta d’Avaluació del mòdul del Projecte dels màsters universitaris 

2 i 3 Defensa del pla de recerca del doctorat 

3 Comunicació de les qualificacions dels mòduls del Projecte de màsters universitaris i dels programes de doctorat (web) 

12 Festivitat del Pilar 

16 Comunicació de les qualificacions del pla de recerca dels programes de doctorat (web) 

18 Actes de graduació dels estudiants de màsters universitaris i doctorat promoció 2016/2017 

OCTUBRE 2017

JULIOL 2017

SETEMBRE 2017


