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Aclariments sobre els calendaris 

Períodes de matrícula 

- Els períodes de matrícula són orientatius. S’ha de consultar dia i hora de matrícula a la Intranet. 

Setmana Cultural 

- No hi ha previsió que els horaris de classe es vegin afectats per la Setmana Cultural a excepció 
del Dia del Campus, dijous 11 de maig, en el qual no hi haurà cap classe 

Períodes d’exàmens parcials, finals i de reavaluació 

- Durant els períodes d’exàmens assenyalats al calendari acadèmic no es farà classe de cap tipus 

- Les dates i hores en què es durà a terme cada examen en particular es troben al calendari 
d’exàmens aprovat per la Comissió Permanent 

- Qualsevol examen previst fora dels períodes establerts en aquest calendari, s’ha de programar 
exclusivament en l’horari de classe de l’assignatura. 

Dates límit d’introducció de notes a PRISMA 

- Les dates que es troben fixades al calendari s’han determinat com a màximes per a poder dur a 
terme altres processos, com són les avaluacions curriculars o les defenses de TFM. 

- A partir de la data límit d’introducció de notes a PRISMA i d’acord amb la normativa d’avaluació 
de l’ESEIAAT es fixa que la data màxima per publicació de notes a Atenea i per revisió 
d’exàmens és 

o el 27 de gener en el quadrimestre de tardor  

o el 27 de juny en el quadrimestre de primavera 

o el 10 de juliol pels exàmens de reavaluació 

Setmana Senar o Parell 

- En l’horari de les assignatures, publicat a la Intranet de l’ESEIAAT, hi ha classes que estan 
planificades en setmanes alternes per diferents grups, marcades com S. Senar o S. Parell. Per a 
l’organització de les classes de cada grup s’ha de seguir el que està marcat en aquest 
calendari. A la columna SS/SP del calendari acadèmic es poden identificar en quines setmanes 
tenen classe els grups SS i en quines els grups SP 

- El símbol “--“ en aquesta columna indica que en aquella setmana no hi ha classe ni pels grups 
SS ni pels grups SP en la franja horària en què els grups alternen. 

- En el quadrimestre de primavera, en la setmana del 17 a 21 d’abril sols hi ha classe pels grups 
SS el 20 d’abril. La resta de dies no hi ha classes ni pels grups SS ni pels grups SP, en les 
franges en què els grups alternen.  

Recuperació de classes 

- Únicament s’han pogut preveure dies de recuperació de classes al quadrimestre de primavera, el 
dimarts 6 de juny. 

- Es podran recuperar les classes que no s’hagin pogut impartir durant el període lectiu per 
absència justificada del professor o per anul·lació per part de l’escola. Un cop autoritzada la 
recuperació, cal sol·licitar a gestió acadèmica aula i hora per avançat.  


