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1. ESTUDIS DE GRAU

1.1. Inici i finalització de l’activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període 
(incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

Inici de curs: 14 de setembre de 2020
Final de curs: 11 de setembre de 2021

Els graus tindran com a data d’inici de curs el 14 de setembre. Tot i així, si algun centre demana, de 
forma justificada, un inici efectiu de les classes anterior a aquesta data, aquest serà possible 
excepcionalment amb el vistiplau del Vicerectorat de Docència i Planificació Acadèmica (VRDPA).

Els centres docents hauran de trametre els calendaris acadèmics al Vicerectorat de Docència i 
Planificació Acadèmica abans del 8 de juny de 2020.

Als efectes dels tràmits administratius que així ho requereixin, el curs acadèmic es donarà per 
finalitzat quan s’iniciï el següent.

A l’efecte de contractació de personal docent, l’inici del segon semestre es considera que serà l’1 de 
febrer de 2021.

1.2. Accés 

1.2.1. Accés per preinscripció

L’accés a la universitat per iniciar estudis de grau es regeix pel calendari de preinscripció que per a 
cada curs acadèmic aprova el Consell Interuniversitari de Catalunya a proposta de la seva Comissió 
d’Accés i Afers Estudiantils.

1.2.1.1. Proves d’accés a la universitat

Convocatòria 2020 (calendari aprovat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell 
Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 28 de març de 2019):

Convocatòria de juny 2020: 9, 10 i 11 de juny de 2020
Convocatòria de setembre 2020: 2, 3 i 4 de setembre de 2020

Abans d’elaborar el calendari d’exàmens propi, les facultats i escoles de la UdG han de reservar les 
aules (adients per a la capacitat d’examen) que la Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés concretarà 
més endavant. Els edificis seran els següents: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, 
Facultat de Dret, EPS (I-II-III), Aulari Comú i Facultat d’Educació i Psicologia.

Convocatòria 2021 (proposta no confirmada en espera d’aprovació per part de la CAAE):

Convocatòria de juny 2021: 8, 9 i 10 de juny de 2021
Convocatòria de setembre 2021: 7, 8 i 9 de setembre de 2021

1.2.1.2. Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i 45 anys

Convocatòria 2020 (calendari aprovat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils del Consell 
Interuniversitari de Catalunya en la sessió del 28 de març de 2019):

Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: 18 d’abril de 2020. Lloc: Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials
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Fase específica per a més grans de 25 anys: 25 d’abril de 2020. Lloc: Facultat de Ciències 
Econòmiques i Empresarials

Convocatòria 2021 (proposta no confirmada en espera d’aprovació per part de la CAAE, prevista 
per al 10 de març 2020):

Fase general per a més grans de 25 i 45 anys: 17 d’abril de 2021
Fase específica per a més grans de 25 anys: 24 d’abril de 2021 

1.2.1.3. Proves d’aptitud personal (PAP) d’accés als graus de mestre/a

Convocatòria ordinària 2020: 25 d’abril de 2020. Lloc: Facultat de Dret
Convocatòria extraordinària: 16 de juliol de 2020. Lloc: Facultat de Dret

1.2.2. Accés per trasllat

Períodes per sol·licitar plaça a la UdG per trasllat:

Trasllat amb un mínim de 30 crèdits reconeguts: del 16 al 30 d’abril de 2020 1

Trasllat per canvi d’estudis entre estudis que comparteixen a primer curs un mínim de 30 
crèdits (estudis afins): del 15 al 26 de juny de 2020 2

1.2.3. Presentació de sol·licituds de reconeixement de crèdits d’estudis 
universitaris i/o de cicles formatius de grau superior previs

Per a estudiants d’accés per trasllat: durant el període de sol·licitud d’accés per trasllat (vegeu 
apartat 1.2.2)
Per a estudiants d’accés per preinscripció: del 15 de juliol al 26 d’octubre de 2020

1.2.4. Presentació de sol·licituds per superar a la UdG requisits formatius 
complementaris previs a l’homologació de títols estrangers

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria del centre 
corresponent, amb el benentès que el procediment de matrícula s’efectuarà dins els calendaris 
previstos pel curs següent a la presentació de la sol·licitud. 

1.3. Matrícula

1.3.1. Estudiants de nou accés assignats per preinscripció universitària
(Pendent d’aprovació per part de la CCAA, prevista per al 10 de març de 2020)

En primera preferència: del 14 al 17 de juliol de 2020
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva: 17 de juliol de 2020
De segona assignació (en qualsevol preferència): 24, 27 i 28 de juliol de 2020
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació: 8 i 9 de setembre de 2020
De segona reassignació de juny: 16 de setembre de 2020
De tercera reassignació de juny: 22 de setembre de 2020
En convocatòria de setembre: del 24 al 28 de setembre de 2020
En matrícula d’octubre: 7 d’octubre de 2020

                                                           
1 Segons normativa aprovada pel Consell de Govern en la sessió 5/2010, de 3 de juny, i modificada pel Consell de Govern en les 
sessions 6/2010, de 15 de juliol; 10/2011, de 22 de desembre; 4/2014, de 29 de maig, i 3/2017, de 4 d’abril.
2 Segons normativa aprovada pel Consell de Govern en la sessió 3/2011, de 31 de març, i modificada pel Consell de Govern en 
les sessions sessió 4/2014, de 29 de maig, i 3/2017, de 4’abril.
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1.3.2. Estudiants de cursos anteriors

Per a la matrícula del curs 2020-2021 es farà una planificació sobre la base del volum d’estudiants de 
cada centre docent. Durant el mes de maig, el Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants i el Servei 
Informàtic acordaran amb les administracions de les àrees d’estudis el període de matrícula per a cada 
estudi, que es trobarà dins dels períodes descrits a continuació:

Estudiants amb totes les actes de qualificació tancades a la convocatòria de juny (llevat de les 
corresponents a pràctiques externes): del 3 al 30 de juliol de 2020 (automatrícula)
Resta d’estudiants i estudiants amb qualificacions a la convocatòria de setembre, sempre que 
les actes estiguin tancades: del 7 al 18 de setembre de 2020 (automatrícula)
Període especial per a qualsevol mena de problema (actes no tancades, problemes personals 
dels estudiants, etc.): 1 i 2 d’octubre de 2020 (matrícula presencial)

Els centres docents podran establir calendaris específics de matrícula dels TFG i de les assignatures de 
pràctiques externes.

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h.)

1.3.3. Anul·lació i ampliació de matrícula i anul·lació de convocatòria

Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 19 de novembre de 2020
El període d’ampliació de matrícula per a assignatures de segon semestre, i el termini 
d’anul·lació de convocatòria, tant per a assignatures de primer semestre com per a 
assignatures de segon semestre i anuals, els definirà cada centre docent (en cap cas es podrà 
anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada). 

1.3.4. Incorporació de crèdits de reconeixement acadèmic 

Els crèdits de reconeixement acadèmic s’acrediten electrònicament; en conseqüència, els estudiants 
podran sol·licitar-ne la incorporació a l’expedient durant tot l’any.

1.4. Acreditació de tercera llengua 

L’acreditació de la superació d’una llengua que emeti el Servei de Llengües Modernes de la UdG es 
farà electrònicament sense haver de sotmetre’s a cap període.

Els estudiants podran aportar les acreditacions d’una llengua a les secretaries acadèmiques dels
centres al llarg del curs acadèmic.

1.5. Gestió d’actes de qualificacions

Hi ha una única convocatòria de qualificació, que pot ser febrer, juny o setembre.

Convocatòria Generació d’actes Tancament d’actes

Febrer (F) 8 de gener de 2021 17 de febrer de 2021 (llevat de les corresponents a 
TFG: 9 de març de 2021)

Juny (J) 28 de maig de 2021 29 de juny de 2021, a les 15 h (incloses les 
corresponents a TFG)

Setembre (S) 2 de setembre de 2021 (llevat 
de TFG: 27 de juliol de 2021)

7 de setembre de 2021 (llevat de les corresponents a 
TFG: 14 de setembre de 2021, a les 15 h)
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1.6. Convocatòries extraordinàries d’exàmens

1.6.1. Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de 
convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

Primer semestre: del 18 al 23 de novembre de 2020
Segon semestre: del 3 al 7 de maig de 2021

1.6.2. Sol·licitud de convocatòria de gràcia

Els estudiants que hagin exhaurit totes les convocatòries de qualificació d’una assignatura o mòdul en
cursos anteriors podran demanar, abans de matricular-se i d’acord amb el que estableix l’article 3 de 
les Normes de permanència, una quarta i darrera convocatòria de gràcia. La sol·licitud s’haurà de 
presentar al centre docent abans del 14 de setembre de 2020.

La matrícula del curs s’haurà d’efectuar una vegada resolta la sol·licitud de la convocatòria de gràcia i 
sempre dins els períodes establerts en l’apartat 1.3.2 d’aquest calendari.
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2. ESTUDIS DE MÀSTER UNIVERSITARI

2.1. Inici i finalització de l’activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període 
(incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

Inici de curs: 5 d’octubre de 2020
Final de curs: 30 de setembre de 2021

Els màsters tindran com a data d’inici de curs el dilluns 5 d’octubre, per facilitar la matrícula del 
màxim nombre possible d’estudiants. Tot i així, si algun màster demana, de forma justificada, un inici 
efectiu de les classes anterior a aquesta data, aquest serà possible excepcionalment amb el vistiplau 
del centre i del vicerector de Docència i Planificació Acadèmica.

Els coordinadors de màsters amb calendaris d’activitat acadèmica específics hauran de comunicar 
aquests calendaris al Vicerectorat de Docència i Planificació Acadèmica, al centre docent corresponent 
i al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants per tal que els processos de gestió puguin ajustar-s’hi.

Als efectes dels tràmits administratius que així ho requereixin, el curs acadèmic es donarà per 
finalitzat quan s’iniciï el següent.

A l’efecte de contractació de personal docent, l’inici del segon semestre es considera que serà l’1 de 
febrer de 2021.

2.2. Accés i matrícula per a màsters propis i interuniversitaris 
coordinats per la UdG

2.2.1. Calendari general per a estudiants de nou accés

El calendari general de preinscripció, admissió i matrícula dels màsters universitaris per al curs 2020-
2021 és el següent:

Convocatòria ordinària de preinscripció: del 3 de febrer al 23 de setembre de 2020

Terminis Finalització de període Terminis d’admissió Períodes de matrícula

1r 27 de maig de 2020 Fins al 3 de juny de 2020 3 Del 22 de juliol al 20 de 
setembre de 2020. 
Presencial i automatrícula. 
Durant el mes d’agost,
només automatrícula. 

2n 15 de juliol de 2020 Fins al 21 de juliol de 2020

3r 23 de setembre de 2020 Fins al 25 de setembre de 
2020

Del 27 al 30 de setembre de 
2020. Presencial i 
automatrícula

 
Convocatòria extraordinària. Els màsters que mantinguin places vacants podran assignar-ne,
fins al límit de capacitat establert, als candidats que acreditin els requeriments d’accés. Per procedir a 
aquestes assignacions caldrà tenir en compte les normatives acadèmiques (de permanència, de 
matrícula...) i l’aprofitament acadèmic. Els màsters de 90 i més crèdits podran utilitzar aquest 
procediment per admetre estudiants que iniciïn estudis al segon semestre.

                                                           
3 Pagament de la reserva de plaça: del 4 al 15 de juny de 2020. Aquest pagament garanteix l’assignació de plaça i es 
descomptarà de l’import final de la matricula. En cas de no efectuar-lo, la UdG es reservarà el dret de reassignar la plaça. La no-
formalització de la matricula en el període establert comportarà l’anul·lació de l’assignació de plaça sense dret a la devolució de 
l’import pagat. En cas de necessitar una carta d’acceptació serà requisit necessari el pagament de la reserva de plaça.
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2.2.2. Màster en Psicologia General Sanitària

Període únic de preinscripció: del 3 de febrer de 2020 al 17 de juliol de 2020 

Assignació de places provisional i obertura del període de reclamació: del 24 al 28 de juliol de 2020

Resolució final i publicació definitiva de les places: 31 de juliol de 2020

2.2.3. Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d’Idiomes

La preinscripció la du a terme l’Oficina d’Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de 
Catalunya del 29 de juliol al 15 de setembre de 2020.

L’assignació de places es publicarà el 30 de setembre de 2020.

Matrícula:

Període ordinari: de l’1 al 5 d’octubre de 2020
Primera reassignació: 9 d’octubre de 2020

2.2.4. Estudiants de cursos anteriors

Període de matrícula: del 22 de juliol al 20 de setembre de 2020 

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h. La matrícula presencial es fa a les 
secretaries acadèmiques corresponents dins els horaris establerts.)

2.3. Accés i matrícula per a màsters interuniversitaris no 
coordinats per la UdG

Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG han de formalitzar la 
preinscripció i matrícula a la universitat coordinadora i s’ajustaran als terminis i condicions que 
cadascuna estableixi.

2.4. Anul·lació i ampliació de matrícula 

Període d’anul·lació de matrícula global: fins al 19 de novembre de 2020
Període d’ampliació de matrícula per a assignatures de segon semestre, prèvia autorització del 
tutor: del 20 de gener al 3 de febrer de 2021
Termini d’anul·lació de convocatòria: per a assignatures de primer semestre, fins a l’11 de 
desembre de 2020; per a assignatures de segon semestre i anuals, fins a l’11 de maig de 2021. 
En cap cas es podrà anul·lar la convocatòria d’una assignatura ja qualificada.

No es podrà anul·lar la matrícula si s’ha efectuat en el segon termini de matrícula extraordinària.

2.5. Gestió d’actes de qualificacions

Hi ha una única convocatòria de qualificació, que pot ser febrer, juny o setembre.

Convocatòria Generació d’actes Tancament d’actes

Febrer (F) 8 de gener de 2021 17 de febrer de 2021 (llevat de les corresponents a TFM: 9 
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Convocatòria Generació d’actes Tancament d’actes
de març de 2021)

Juny (J) 28 de maig de 2021 29 de juny de 2021, a les 15 h (incloses les corresponents a 
TFM)

Setembre (S) 2 de setembre de 2021 7 de setembre de 2021 (llevat de les corresponents a TFM: 
14 de setembre de 2021, a les 15 h)

2.6. Convocatòries extraordinàries d’exàmens

2.6.1. Sol·licitud d’avançament de convocatòries per finalització d’estudis i de 
convocatòries amb tribunal, d’acord amb la normativa

Primer semestre: del 18 al 23 de novembre de 2020
Segon semestre: del 3 al 7 de maig de 2021

 
2.6.2. Convocatòria de gràcia 

Els estudiants que hagin exhaurit totes les convocatòries de qualificació d’una assignatura o mòdul en
cursos anteriors podran demanar, abans de matricular-se i d’acord amb el que estableix l’article 3 de 
la Normativa de permanència, una tercera i darrera convocatòria de gràcia. La sol·licitud s’haurà de 
presentar al centre docent abans del 14 de setembre de 2020.

La matrícula del curs s’haurà d’efectuar una vegada resolta la sol·licitud de la convocatòria de gràcia i 
sempre dins els períodes establerts en l’apartat 2.2.4 d’aquest calendari.
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3. ESTUDIS DE DOCTORAT

3.1. Inici i finalització de l’activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període 
(incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

Inici de curs: 1 de setembre de 2020
Final de curs: 31 d’agost de 2021

3.2. Accés

El calendari general de preinscripció als programes de doctorat és el següent:

Primera convocatòria: de l’1 d’abril al 30 de juny de 2020
Segona convocatòria: de l’1 de juliol al 30 d’octubre de 2020

 
 
3.3. Matrícula

La matrícula per als estudiants de doctorat es realitzarà mitjançant automatrícula. L’automatrícula 
està operativa de dilluns a divendres de 8 h a 1 h.

3.3.1. Estudiants de nou accés

Primer període: del 2 al 30 de setembre de 2020
Segon període: del 2 al 21 de desembre de 2020

3.3.2. Estudiants de cursos anteriors

Del 2 al 30 de setembre de 2020

3.3.3. Estudiants que han dipositat la tesi doctoral

Del 14 al 30 de setembre de 2020

3.4. Seguiment de tesis doctorals

3.4.1. Estudiants de nou accés

Signatura del compromís de tesi: a partir del 3 de setembre de 2020

Entrega del pla d’investigació:

Convocatòria única: del 7 de gener al 19 de febrer de 2021.
Convocatòria extraordinària per a les modificacions del pla d’investigació: del 16 de març al 
30 de juny de 2021

3.4.2. Estudiants de cursos anteriors

Entrega de l’informe de seguiment:

Convocatòria única: del 7 de gener al 19 de febrer de 2021
Convocatòria extraordinària per a les modificacions del pla d’investigació: del 16 de març al 
30 de juny de 2021
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4. ASPECTES COMUNS

4.1. Accés per a estudiants visitants

Presentació de sol·licituds: del 2 al 14 de setembre de 2020
Excepcionalment s’admetran sol·licituds de matrícula d’estudiants visitants per cursar 
assignatures o mòduls del segon semestre fins a una setmana després d’acabar el període 
d’ampliació de matrícula del segon semestre.

4.2. Vacances i dies no lectius

Es fixen les dates següents, subjectes als canvis que es puguin produir respecte a les festes estatals, 
autonòmiques i locals. En cas de modificació, s’estarà al que estableixin els calendaris oficials.

Dies festius i períodes no lectius (no s’impartiran classes ni es realitzaran exàmens): 4

2020

11 de setembre de 2020: Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica)
12 d’octubre de 2020: El Pilar (festa estatal)
29 d’octubre de 2020: Sant Narcís (festa local)
8 de desembre de 2020: Dia de la Immaculada Concepció (festa estatal)
Del 24 al 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos): Nadal

2021 5

De l’1 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos): Cap d’Any i Reis
Del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos): Setmana Santa i Dilluns de Pasqua
23 d’abril de 2021: Festa Major de la UdG
24 de juny de 2021: Sant Joan (festa autonòmica)
De l’1 al 31 de juliol de 2021: període hàbil sense activitats formatives (a excepció de la 
defensa del TFG)
De l’1 al 31 d’agost de 2021: període no lectiu
11 de setembre de 2021: Diada Nacional de Catalunya (festa autonòmica)

4.3. Tancament del disseny de les assignatures

El darrer dia per tancar el disseny de les assignatures de tots els estudis per al curs 2020-2021 serà el 
dia 22 de juny de 2020.

4.4. Franja setmanal no lectiva

Els centres docents reservaran una franja horària lliure de classes els dijous entre les 12 h i les 16 h per 
afavorir l’organització d’activitats extraacadèmiques i la participació dels estudiants en els diferents 
òrgans de la universitat.

                                                           
4 Els centres ubicats en municipis diferents de Girona i Salt consideraran dies no lectius per festa local aquells que es 
corresponen amb els dos dies que estableix el calendari de la seva població.
5 Les festivitats per al 2021 s’ofereixen a títol indicatiu i estan subjectes a possibles canvis sobre la base dels acords aprovats 
oficialment per les administracions competents. Es fa notar que és probable que a Girona es determini el dilluns 24 de maig de 
2021 (Segona Pasqua) com a festa substitutòria del 25 de juliol (Sant Jaume), que s’escau en diumenge.


