
 
 

CALENDARI ACADÈMIC TREBALL SOCIAL2021-22 
 

Primer semestre 
 
Període de classes: del 13 de setembre de 2021 al 14 de gener de 2022 (14 setmanes lectives) 
Període de proves d’avaluació ordinària: del 17 de gener al 4 de febrer de 2022 
Tancament d’Actes: 18 de febrer de 2022 
 
Dies festius del primer semestre: 
 
12 i 29 d’octubre de 2021 
1 de novembre de 2021 
6 i 8 de desembre de 2021 
Del 24/12/21 al 6/1/2022 (ambdós inclosos): Nadal 
 
Setmanes en què es faran les sessions de Grup Petit (assignatures 8 crèdits docència): 
 
Setmana del 20 al 24 de setembre 
Setmana del 4 al 8 d’octubre 
Setmana del 18 al 22 d’octubre 
Setmana del 8 al 12 de novembre 
Setmana del 22 al 26 de novembre  
Setmana del 13 al 17 de desembre 
Setmana del 10 al 14 de gener 
 
Setmanes en què es faran les sessions de Grup Petit (assignatures 6 crèdits docència): 
 
Setmana del 20 al 24 de setembre 
Setmana del 18 al 22 d’octubre 
Setmana del 22 al 26 de novembre  
Setmana del 10 al 14 de gener 
 

 
  



Segon semestre 
 
Període de classes: del 7 de febrer al 27 de maig de 2022 (14 setmanes lectives) 
Període d’activitats especials: del 19 al 21 d’abril no es faran classes, però 
es podran organitzar activitats extraordinàries del Grau (campus/colònia de Treball 
Social o visita/intercanvi interuniversitari), d’assignatura o recuperar classes. 
Període de proves d’avaluació ordinària: del 30 de maig al 23 de juny 
Tancament d’Actes: 29 de juny de 2022 
 
Dies festius del segon semestre: 
 
Del 11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos): Setmana Santa 
22 d’abril de 2022 Festa major UdG 
24 de juny de 2022 
 
Setmanes en què es faran les sessions de Grup Petit (assignatures 8 crèdits docència): 
 
Setmana del 14 al 18 de febrer 
Setmana del 28 de febrer al 4 de març 
Setmana del 14 al 17 de març 
Setmana del 28 de març al 1 d’abril 
Setmana del 25 al 29 d’abril  
Setmana del 9 al 13 de maig 
Setmana del 23 al 27 de maig 
 
Setmanes en què es faran les sessions de Grup Petit (assignatures 6 crèdits docència): 
 
Setmana del 14 al 18 de febrer 
Setmana del 14 al 17 de març 
Setmana del 25 al 29 d’abril  
Setmana del 23 al 27 de maig 


