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Principis generals d’organització del calendari

• 1. La Universitat de Lleida estableix un calendari general que emmarca l’organització de la

docència de graus i màsters, i que és aprovat per la Comissió d’Ordenació Acadèmica i pel Consell

de Govern.

• 2. Aquest és un calendari general que cada facultat o escola pot adaptar al seu projecte docent i a

les necessitats de la seva organització i temporalització docent.

• 3. S’estableix que el curs acadèmic està compost per 38 setmanes, dividides en dos semestres de

19 setmanes cadascun.

• 4. Cada semestre està format per, com a mínim, 15 setmanes lectives i, com a màxim, 4 setmanes

dedicades a període d’activitats d’avaluació. Cada centre podrà, dintre d’aquests paràmetres,

establir la càrrega de setmanes lectives i la durada del període d’activitats d’avaluació. Igualment,

podrà distribuir justificadament les setmanes del període d’avaluació durant el curs.

• 5. A més, s'estableixen 3 setmanes de períodes extraordinaris d’avaluació de caràcter opcional.

Dues d’aquestes setmanes es fixen al final del segon semestre i una tercera durant la primera

setmana del mes de setembre. En tot cas, cada centre decidirà si utilitza aquests períodes opcionals,

als quals podran dedicar d’una a tres setmanes segons les necessitats del projecte docent del centre.

Si es considera oportú, una d’aquestes setmanes es podria ubicar al finalitzar el període d’avaluació

del primer semestre.
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Principis generals d’organització del calendari -continua-

• 6. En cap cas, els períodes d’activitats d’avaluació, tant les generals com les extraordinàries, podran coincidir ni

interferir amb activitats lectives habituals.

• 7. El Servei de Gestió Acadèmica fixarà el moment de tancament d’actes, que es comunicarà a cada centre. Si un

centre opta per utilitzar els períodes d’activitats d’avaluació opcionals, al final del curs hi haurà dos períodes

d’actes.

• 8. En qualsevol d’aquestes opcions, en termes generals i sempre tenint present la idiosincràsia de cada titulació, es

manté el principi de l'avaluació contínua mentre no es modifiqui l’actual normativa d’avaluació.

• 9. La Universitat de Lleida fixa la data oficial d’inici del curs de graus i màsters, i la data de la Festa Institucional

de la UdL. En principi, no podrà començar-se les seves classes amb anterioritat a les dates respectives establertes

per a la UdL. Cada centre estableix, per la seva banda, la data de la Festa Institucional pròpia. Aquest curs 2017-

2018 s’iniciarà el dimarts 12 de setembre, si bé aquest mateix dia no serà lectiu per als estudiants de primer curs,

perquè es durà a terme la jornada d’acollida.

• 10. La UdL ha fixat el dia 28 de setembre com a data de Festa Institucional, ja que és històricament el moment en

què es van aprovar, l’any 1300, els seus primers estatuts.

• 11. Una vegada aprovat pel Consell de Govern el Calendari General de la UdL, els centres disposaran de tres

mesos, com a màxim, per aprovar pels seus òrgans de govern els seus respectius calendaris acadèmics, que seran

definitivament ratificats pel Consell de Govern.
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Principis generals d’organització del calendari -continua-

• 12. Els màsters tindran com a data oficial i institucional d’inici de curs a la UdL el dilluns 23 d’octubre,

per facilitar que el màxim nombre de l’estudiant pugui estar en disposició de fer la matrícula. Tot i així,

si algun màster justificadament demana un inici efectiu de les classes anterior o posterior,

excepcionalment aquest serà possible amb el vistiplau del centre i del Vicerectorat de Docència.

• 13. En els màsters, l’organització interna i el desenvolupament temporal de la docència es regirà per

criteris de flexibilitat i d’adaptació a cada projecte acadèmic, sempre amb el vistiplau del centre.

• 14. Des del dimarts 2 de maig fins al dilluns 12 de juny de 2017, s’obrirà l’aplicatiu del Campus Virtual

per a què el professorat pugui revisar les Guies Docents de les diferents assignatures de graus i de

màsters. En el moment de l’inici de la matrícula totes les Guies Docents han de figurar en el Campus

Virtual ja revisades.

• 15. La informació relacionada amb el sistema d’avaluació de les Guies Docents podrà modificar-se, si

s’escau, previ acord amb l’estudiantat matriculat, durant els primers 15 dies des de l’inici del semestre.

Fora d’aquest període, no es podrà modificar sense l’autorització expressa de la Comissió d’Estudis del

centre, i caldrà assegurar que es comuniqui els canvis al conjunt de l’estudiantat matriculat a

l’assignatura a través del Campus Virtual.
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