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CALENDARI ACADÈMIC DEL CURS 2020‐2021 
 
Aprovat  pel  Consell  de Govern  de  27  de  febrer  de 
2020 
 
1. Introducció 
 
En  compliment  de  l'assenyalat  en  l'article  7  de  la 
Normativa  de  règim  acadèmic  i  avaluació  de 
l'alumnat  de  la Universitat  Politècnica  de  València, 
es proposa per a  l'aprovació pel Consell de Govern 
d'aquesta Universitat el calendari acadèmic del curs 
2020‐2021. 
 
El present  calendari  s'estructura  sobre  la base dels 
diferents  nivells  d'estudis  oficials  de  grau,  màster 
universitari  i  doctorat,  aglutinant  per  a  cadascun 
d'aquests  els  diferents  processos  acadèmics  que 
resulten d'aplicació als seus estudiants. 
 
2. Estudis de grau 
 
2.1. Preinscripció i admissió 
 
2.1.1.  Termini  de  preinscripció  universitària  per  a 
estudiants de nou ingrés 
  
Presentació de sol∙licituds: 
 
Període(s)  a  determinar  per  la  Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
Data  estimada:  del  22  de  juny  al  10  de  juliol  del 
2020. 
 
L'ampliació  del  termini  anterior,  si  s'escau,  serà 
igualment  fixada  per  l'administració  educativa 
competent per  als  estudiants que  accedisquen  a  la 
universitat  per  la  via  prevista  en  els  articles  9.1b), 
9.2b) i c) del Reial decret 412/2014.1 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2020‐2021 
 
Aprobado  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  27  de 
febrero de 2020 
 
1. Introducción 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 7 de la 
Normativa de Régimen Académico y Evaluación del 
Alumnado de  la Universitat Politècnica de València, 
se  propone  para  su  aprobación  por  el  Consejo  de 
Gobierno  de  esta  Universitat  el  calendario 
académico del curso 2020‐2021. 
 
El  presente  calendario  se  estructura  en  base  a  los 
distintos  niveles  de  estudios  oficiales  de  grado, 
máster  universitario  y  doctorado,  aglutinando  para 
cada uno de ellos  los distintos procesos académicos 
que resultan de aplicación a sus estudiantes. 
 
2. Estudios de Grado 
 
2.1. Preinscripción y admisión 
 
2.1.1. Plazo  preinscripción  universitaria  estudiantes 
nuevo ingreso 
  
Presentación de solicitudes: 
 
Período(s)  a  determinar  por  la  Conselleria  de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
Fecha  estimada:  del  22  de  junio  al  10  de  julio  de 
2020. 
 
La  ampliación  del  plazo  anterior,  en  su  caso,  será 
igualmente  fijado  por  la  administración  educativa 
competente  para  los  estudiantes  que  accedan  a  la 
universidad por la vía prevista en los artículos 9.1b), 
9.2b) y c) del Real Decreto 412/2014.1 

                                                            
1  L’alumnat  a  què  es  refereix  l'art.  9  del  Reial  decret  412/2014,  assenyalat  en  els  corresponents  apartats, 
comprèn: 
• Estudiants que es troben en possessió del títol de Batxillerat Europeu en virtut de les disposicions contingudes 
en el Conveni pel qual  s'estableix  l'Estatut de  les escoles europees,  fet  a  Luxemburg el 21 de  juny del 1994; 
estudiants  que  hagueren  obtingut  el  Diploma  del  Batxillerat  Internacional,  expedit  per  l'Organització  del 
Batxillerat  Internacional, amb seu a Ginebra  (Suïssa),  i estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis de 
batxillerat o batxiller procedents de sistemes educatius d'estats membres de  la Unió Europea o d'altres estats 
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Data  estimada:  del  22  de  juny  al  13  de  juliol  del 
2020. 
 

Acceptació de sol∙licitants: 
 
Data  a  determinar  per  la  Conselleria  d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport. 
Data estimada: 17 de juliol del 2020. 
 
2.1.2.  Admissió  d'estudiants  per  continuació 
d'estudis  universitaris  parcials  espanyols  o  estudis 
estrangers 
  
2.1.2.1. Presentació de sol∙licituds d'admissió: 
  
Termini ordinari: del 24 de  febrer al 6 de març del 
2020. 

Fecha  estimada:  del  22  de  junio  al  13  de  julio  de 
2020. 
 
Aceptación de solicitantes: 
 
Fecha a determinar por  la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. 
Fecha estimada: 17 de julio de 2020. 
 
2.1.2. Admisión de estudiantes por continuación de 
estudios  universitarios  parciales  españoles  o 
estudios extranjeros 
  
2.1.2.1. Presentación de solicitudes de admisión: 
  
Plazo ordinario: del 24 de  febrero al 6 de marzo de 

                                                                                                                                                                                             
amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a això, en règim de reciprocitat, sempre 
que aquests estudiants complisquen els requisits acadèmics exigits en els seus sistemes educatius per a accedir a 
les seues universitats. 
•  Estudiants  en  possessió  de  títols,  diplomes  o  estudis  equivalents  al  títol  de  Batxiller  del  sistema  educatiu 
espanyol, procedents de sistemes educatius d'estats membres de  la Unió Europea o els d'altres estats amb els 
quals  s'hagen  subscrit  acords  internacionals  aplicables  referent  a  això, en  règim de  reciprocitat, quan  aquest 
alumnat no  complisca els  requisits acadèmics exigits en els  seus  sistemes educatius per a accedir a  les  seues 
universitats. 
• Estudiants en possessió de títols, diplomes o estudis, obtinguts o realitzats en sistemes educatius d'estats que 
no  siguen  membres  de  la  Unió  Europea  i  amb  els  quals  no  s'hagen  subscrit  acords  internacionals  per  al 
reconeixement  del  títol  de  Batxiller  en  règim  de  reciprocitat,  homologats  o  declarats  equivalents  al  títol  de 
Batxiller del sistema educatiu espanyol, sense perjudici del que es disposa en l'article 4. 
 
Los estudiantes a que se refiere el art. 9 del Real Decreto 412/2014 señalados en los correspondientes apartados 
son: 
• Estudiantes que se encuentren en posesión del  título de Bachillerato Europeo en virtud de  las disposiciones 
contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 
21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por 
la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, 
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de  la 
Unión  Europea  o  de  otros  Estados  con  los  que  se  hayan  suscrito  acuerdos  internacionales  aplicables  a  este 
respecto,  en  régimen  de  reciprocidad,  siempre  que  dichos  estudiantes  cumplan  los  requisitos  académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades. 
• Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo 
Español, procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de  la Unión Europea o  los de otros Estados 
con  los que se hayan suscrito acuerdos  internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, 
cuando  dichos  estudiantes  no  cumplan  los  requisitos  académicos  exigidos  en  sus  sistemas  educativos  para 
acceder a sus Universidades. 
•  Estudiantes  en posesión de  títulos, diplomas o  estudios, obtenidos o  realizados  en  sistemas  educativos de 
Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales 
para  el  reconocimiento  del  título  de  Bachiller  en  régimen  de  reciprocidad,  homologados  o  declarados 
equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4. 
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Termini  extraordinari  (si  hi  ha  vacants):  del  29  de 
juny al 6 de juliol del 2020. 
 
2.1.2.2. Resolució i notificació: 
  
Termini ordinari: fins al 31 de maig del 2020. 
Termini extraordinari (si hi ha vacants): fins al 14 de 
setembre del 2020. 
 
2.2. Sol∙licituds de permanència en la titulació 
 
2.2.1. Presentació de sol∙licituds dels estudiants  
  
Termini general: del 6 al 8 de juliol del 2020. 
 
 2.2.2. Desvinculació d'ofici 
 
Desvinculació  d'estudiants  que  no  formulen 
sol∙licitud de continuar els seus estudis en el termini 
establit. 
 
10 de juliol del 2020. 
 
2.2.3. Resolució i notificació 
  
Termini  general:  fins  al  dimecres  17  de  juliol  del 
2020. 
 
En  cas  d'assignatures  amb  data  de  validació  de  les 
qualificacions definitives en data posterior,  l'alumna 
o  alumne  podrà  presentar  la  sol∙licitud  en  els  tres 
dies següents a la publicació del resultat. 
 
2.3. Sol∙licituds de reingrés en la titulació 
 
En cas d'estudiants que hagen sigut desvinculats dels 
seus  estudis  per  incomplir  els  requisits  de 
permanència  i es  troben en  situació de  sol∙licitar el 
reingrés,  per  no  estar  desvinculats  amb  caràcter 
definitiu. 
  
2.3.1. Presentació de sol∙licituds dels estudiants 
  
Termini general: del 1 al 30 de juny del 2020. 
 
2.3.2. Resolució i notificació 

2020. 
Plazo extraordinario  (si existen vacantes): del 29 de 
junio al 6 de julio de 2020. 
 
2.1.2.2. Resolución y notificación: 
  
Plazo ordinario: hasta el 31 de mayo de 2020. 
Plazo extraordinario (si existen vacantes): hasta el 14 
de septiembre de 2020. 
 
2.2. Solicitudes de permanencia en la titulación 
 
2.2.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
  
Plazo general: del 6 al 8 de julio de 2020. 
 
 2.2.2. Desvinculación de oficio 
 
Desvinculación  de  estudiantes  que  no  formulan 
solicitud  de  continuar  sus  estudios  en  el  plazo 
establecido. 
  
10 de julio de 2020. 
 
2.2.3. Resolución y notificación 
 
Plazo general: hasta el 17 de julio de 2020. 
 
 
En caso de asignaturas con fecha de validación de las 
calificaciones  definitivas  en  fecha  posterior,  el 
alumno podrá presentar  la solicitud en  los  tres días 
siguientes a la publicación del resultado. 
 
2.3.  Solicitudes de reingreso en la titulación 
 
En  caso  de  estudiantes  que  hayan  sido 
desvinculados  de  sus  estudios  por  incumplir  los 
requisitos  de  permanencia  y  se  encuentren  en 
situación  de  solicitar  el  reingreso,  por  no  estar 
desvinculados con carácter definitivo. 
  
2.3.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
  
Plazo general: del 1 al 30 de junio de 2020. 
 
2.3.2. Resolución y notificación 
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Termini general: fins al 17 de juliol del 2020. 
 
Fora d'aquests terminis,  i a criteri de  la Comissió de 
Permanència  i Avaluació per Currículum, es podran 
atendre  i  resoldre  sol∙licituds  de  reingrés 
d'estudiants.  La matrícula  quedarà  condicionada  al 
fet que  la resolució de reingrés siga anterior a  l'inici 
del  semestre,  garantint  el  compliment  de  les 
condicions de progrés. 
 
2.4. Sol∙licituds d'adaptació a estudis de grau 
 
Dirigit  a  estudiants  de  titulacions  de  cicles  ja 
extingides o de graus amb plans d'estudi modificats 
o en extinció. 
 
2.4.1. Presentació de sol∙licituds dels estudiants 
  
De l'1 al 6 de juliol del 2020. 
 
2.4.2. Resolució i notificació 
  
Fins al 17 de juliol del 2020. 
 
Fora d'aquests  terminis  i a criteri de  les comissions 
acadèmiques,  es  podran  atendre  i  resoldre 
sol∙licituds  d'adaptació  d'estudiants.  La  matrícula 
quedarà  condicionada  al  fet  que  la  resolució 
d'adaptació  siga  anterior  a  l'inici  del  semestre, 
garantint  el  compliment  de  les  condicions  de 
progrés. 
 
2.5. Matrícula 
 
2.5.1. Dates de la matrícula 
  
2.5.1.1. Estudiants de nou ingrés 
  
Admissió en preinscripció: 
 
Pendent  d'establir  d'acord  amb  les  dates  de 
publicació  de  resultats  de  preinscripció  establides 
per  la Conselleria d'Educació,  Investigació, Cultura  i 
Esport. 
Dates estimades: 20 i 21 de juliol del 2020. 
 

  
Plazo general: hasta el 17 de julio de 2020. 
 
Fuera de estos plazos y a criterio de  la Comisión de 
Permanencia y Evaluación por Curriculum se podrán 
atender  y  resolver  solicitudes  de    reingreso    de 
estudiantes.  La  matrícula  quedará  condicionada  a 
que  la  resolución de  reingreso sea anterior al  inicio 
del  semestre,  garantizando  el  cumplimiento  de  las 
condiciones de progreso. 
 
2.4. Solicitudes de adaptación a estudios de grado 
 
Dirigido  a  estudiantes  de  titulaciones  de  ciclos  ya 
extinguidas  o    de  grados  con  planes  de  estudio 
modificados o en extinción. 
 
2.4.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
  
Del 1 al 6 de julio de 2020. 
 
2.4.2. Resolución y notificación 
  
Hasta el 17 de julio de 2020. 
 
Fuera de estos plazos y a criterio de  las Comisiones 
Académicas se podrán atender y resolver solicitudes 
de adaptación de estudiantes. La matrícula quedará 
condicionada a que  la resolución de adaptación sea 
anterior  al  inicio  del  semestre,  garantizando  el 
cumplimiento de las condiciones de progreso. 
 
 
2.5. Matrícula 
 
2.5.1. Fechas de matrícula 
  
2.5.1.1. Estudiantes de nuevo ingreso 
  
Admitidos en preinscripción: 
 
Pendiente de establecer en función de  las fechas de 
publicación  de  resultados  de  preinscripción 
establecidas  por  la  Conselleria  de  Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte. 
Fechas estimadas: 20 y 21 de julio de 2020. 
 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  132     06/03/2020  47

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

Places vacants reassignades: 23 de juliol del 2020, en 
els  estudis  en  què  hi  haja  vacants.  Si  resulta 
necessari, es realitzaran successives crides. 
 
Finalitzades  les  crides  centralitzades,  les  escoles  i 
facultats  podran  realitzar  crides  de  les  llistes 
d'espera dels  seus  títols de grau per a cobrir noves 
vacants. 
 
Admissió per continuació d'estudis: 
 
28 de juliol del 2020. 
 
Als estudiants admès en el període extraordinari, se 
li assignarà una data de matrícula amb posterioritat 
a l'admissió. 
 
2.5.1.2. estudiants antics 
 
Termini general: del 22 al 27 de juliol del 2020. 
 
Estudiants  als  qui  s'ha  autoritzat  reingrés  en  la 
titulació: 28 de juliol de 2020. 
 
Estudiants que sol∙liciten exempció a la normativa de 
permanència  i obtenen autorització de matrícula: a 
partir del 28 de juliol de 2020. 
 
2.5.2. Sol∙licituds de modalitat de matrícula a temps 
parcial 
  
2.5.2.1. Presentació de sol∙licituds2 
 
2.5.2.1.1. Estudiants de nou ingrés3 
 
20 i 21 de juliol del 2020. 
 
Els  estudiants  de  nou  ingrés  ha  de  formalitzar  la 

Plazas vacantes reasignadas: 23 de julio de 2020, en 
los  estudios  en  que  existan  vacantes.  Si  resultara 
necesario, se realizarán sucesivos llamamientos. 
 
Finalizados  los  llamamientos  centralizados,  las 
Escuelas  y  Facultades podrán  realizar  llamamientos 
de  las  listas de espera de  sus  títulos de grado para 
cubrir nuevas vacantes. 
 
Admitidos por Continuación de Estudios: 
 
28 de julio de 2020. 
 
A  los  estudiantes  admitidos  en  el  período 
extraordinario se les asignará una fecha de matrícula 
con posterioridad a su admisión. 
 
2.5.1.2. Estudiantes antiguos 
 
Plazo general: del 22 al 27 de julio de 2020. 
 
Estudiantes a quienes se ha autorizado reingreso en 
la titulación: 28 de julio de 2020. 
 
Estudiantes que solicitan exención a la normativa de 
permanencia y obtienen autorización de matrícula: a 
partir del 28 de julio de 2020. 
 
2.5.2.  Solicitudes modalidad  de matrícula  a  tiempo 
parcial 
  
2.5.2.1. Presentación solicitudes2 
 
2.5.2.1.1. Estudiantes de nuevo ingreso3 
 
20 y 21 de julio de 2020. 
 
Los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  formalizarán  su 

                                                            
2 Fora d'aquests terminis  i a criteri de  les comissions acadèmiques, es podran atendre  i resoldre sol∙licituds de 
matrícula a temps parcial, degudament justificades pels estudiants. 
Fuera de  estos plazos  y  a  criterio de  las Comisiones Académicas  se podrán  atender  y  resolver  solicitudes de 
matrícula a tiempo parcial, debidamente justificadas por los estudiantes. 
3 Aquest termini es podrà modificar en funció de les dates de publicació de resultats establides per la Conselleria 
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
Este  plazo  podrá  ser modificado  en  función  de  las  fechas  de  publicación  de  resultados  establecidas  por  la 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. 
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matrícula  a  temps  complet.  En  cas  d'obtenir 
resolució  favorable  a  la  sol∙licitud  de  matrícula  a 
temps parcial, podrà modificar  la matrícula després 
de la resolució. 
 
Els  estudiants  admessos  amb  posterioritat  a 
aquestes dates ha de presentar  la sol∙licitud segons 
el termini establit pel seu centre. 
 
2.5.2.1.2. Estudiants antics: 
 
De l'1 al 7 de juliol del 2020. 
 
2.5.2.2. Resolució i notificació 
  
2.5.2.2.1. Estudiants de nou ingrés: 
 
Fins al 29 de juliol del 2020. 
 
2.5.2.2.2. Alumnat antic: 
 
Fins al 21 de juliol del 2020. 
 
2.5.3. Procediment de matrícula 
  
El  procediment  ordinari  de  matrícula  és  no 
presencial  a  través d'Internet.  Excepcionalment,  en 
aquells  casos  en  què  l'estudiant  no  puga  disposar 
d'un  PC  amb  connexió  a  Internet,  podrà  acudir  a 
l'aula  habilitada  pel  seu  centre  docent,  a  la  qual 
accedirà  segons  l'hora  de  la  cita  i  la  disponibilitat 
d'equips. 
 
2.5.4. Sol∙licitud d'anul∙lació de matrícula 
  
Termini general: fins al dia 31 d'octubre del 2020. 
 
En  cas  de  ser  acceptada,  suposa  l'anul∙lació  de  la 
totalitat  d'assignatures  del  curs,  i  implica  el 
reintegrament  a  l'alumne  o  alumna  de  l'import 
abonat  fins  a  la  data  corresponent  a  preus  públics 
per activitat docent. Fora del termini general poden 
acceptar‐se sol∙licituds d'anul∙lació de matrícula amb 
els efectes econòmics que indique la resolució. 
 
2.6. Reconeixement de crèdits 
 

matrícula  a  tiempo  completo.  En  caso  de  obtener 
resolución  favorable  a  su  solicitud  de  matrícula  a 
tiempo parcial, podrán modificar su matrícula tras la 
resolución. 
 
Los estudiantes admitidos con posterioridad a estas 
fechas presentarán solicitud según plazo establecido 
por su centro. 
 
2.5.2.1.2. Estudiantes antiguos: 
 
Del 1 al 7 de julio de 2020. 
 
2.5.2.2. Resolución y notificación 
  
2.5.2.2.1. Estudiantes de nuevo ingreso: 
 
Hasta el 29 de julio de 2020. 
 
2.5.2.2.2. Estudiantes antiguos: 
 
Hasta el 21 de julio de 2020. 
 
2.5.3. Procedimiento de matrícula 
  
El  procedimiento  ordinario  de  matrícula  es  no 
presencial  a  través  de  internet.  Excepcionalmente, 
en  aquellos  casos  en  que  el  estudiante  no  pueda 
disponer  de  un  PC  con  conexión  a  internet  podrá 
acudir al aula habilitada por su centro docente, a  la 
que accederá según su hora de cita y disponibilidad 
de equipos. 
 
2.5.4. Solicitud de anulación de matrícula 
  
Plazo general: hasta el día 31 de octubre de 2020. 
 
En caso de  ser aceptada,  supone  la anulación de  la 
totalidad  de  asignaturas  del  curso,  e  implica  el 
reintegro  al  alumno  del  importe  abonado  hasta  la 
fecha  correspondiente  a  precios  públicos  por 
actividad docente.  Fuera del plazo    general podrán 
aceptarse solicitudes de anulación de matrícula con 
los efectos económicos que indique la resolución. 
 
2.6.  Reconocimiento de créditos 
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2.6.1. Presentació de sol∙licituds 
  
Termini general: del 20 de juliol al 4 de setembre del 
2020. 
 
És  requisit  necessari  haver  formalitzat  la matrícula 
del  curs  amb  caràcter  previ  a  la  sol∙licitud  de 
reconeixement.  Quan  amb  caràcter  excepcional  la 
matrícula  es  realitze  amb  posterioritat  a  aquesta 
data,  podran  sol∙licitar‐se  reconeixements  des  del 
moment  de  la matrícula  durant  un  termini  de  10 
dies. 
 
2.6.2. Resolució i notificació 
  
Termini general: fins al 31 octubre del 2020. 
 
Amb caràcter excepcional i a proposta de la Comissió 
Acadèmica  del  títol,  podran  emetre's  resolucions 
amb posterioritat a aquesta data. 
 
2.7. Transferència de crèdits 
 
2.7.1. Presentació de sol∙licituds 
  
Termini general: del 20 de  juliol al 30 d'octubre del 
2020 (després de formalitzar la matrícula). 
 
2.7.2. Resolució i notificació 
  
Termini general: fins al 30 novembre del 2020. 
 
Amb caràcter excepcional i a proposta de la Comissió 
Acadèmica  del  títol,  podran  emetre's  resolucions 
amb posterioritat a aquesta data. 
 
2.8. Inici i fi de curs 
 
2.8.1. Inici de curs 
  
1 de setembre del 2020. 
 
2.8.1.1. Inici del primer semestre 
 
Inici de classes: 1 de setembre del 2020 
 
Jornades d'acollida: entre el 1 i el 2 de setembre del 

2.6.1. Presentación de solicitudes 
  
Plazo general: del 20 de  julio al 4 de septiembre de 
2020. 
 
Es requisito necesario haber formalizado la matrícula 
del  curso  con  carácter  previo  a  la  solicitud  de 
reconocimiento. Cuando con carácter excepcional  la 
matrícula  se  realice  con  posterioridad  a  esa  fecha, 
podrán  solicitarse  reconocimientos  desde  el 
momento  de  la matrícula  durante  un  plazo  de  10 
días. 
 
2.6.2. Resolución y notificación 
  
Plazo general: hasta el 31 octubre de 2020. 
 
Con  carácter  excepcional  y  a  propuesta  de  la 
Comisión  Académica  del  título,  podrán  emitirse 
resoluciones con posterioridad a esta fecha. 
 
2.7. Transferencia de créditos 
 
2.7.1. Presentación de solicitudes 
  
Plazo  general:  del  20  de  julio  al  30  de  octubre  de 
2020 (tras formalizar matrícula). 
 
2.7.2. Resolución y notificación 
  
Plazo general: hasta el 30 noviembre de 2020. 
 
Con  carácter  excepcional  y  a  propuesta  de  la 
Comisión  Académica  del  título,  podrán  emitirse 
resoluciones con posterioridad a esta fecha. 
 
2.8. Inicio y fin de curso 
 
2.8.1. Inicio de curso 
  
1 de septiembre de 2020. 
 
2.8.1.1. Inicio primer semestre 
 
Inicio de clases: 1 de septiembre de 2020 
 
Jornadas de acogida: Entre el 1 y el 2 de septiembre 
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2020. 
 
Per  a  l'alumnat  de  nou  ingrés,  les  ERT  podran 
retardar  l'inici de  les classes  fins a  la  finalització de 
les activitats d'acolliment programades. 
 
2.8.1.2. Fi del primer semestre4 
 
29 de gener del 2021. 
 
Inici del segon semestre 
 
1 de febrer del 2021. 
 
Fi del segon semestre5 
 
25 de juny del 2021. 
  
2.8.2. Fi de curs6 
 
31 de juliol del 2021. 
 
2.9. Exàmens i avaluació 
 
2.9.1. Avaluació per currículum 
  
Excepte circumstàncies excepcionals,  l'avaluació per 
currículum  es  realitzarà  quan  es  dispose  de  la 
qualificació  final  de  totes  les  assignatures  del  curs 
acadèmic i s'ajustarà al calendari següent: 
 
Avaluació i presentació de propostes per les ERT: del 
12 al 14 de juliol del 2021. 
Resolució de la CPAC: fins al 16 de juliol del 2021. 
 

de 2020. 
 
Para el alumnado de nuevo  ingreso  las ERT podrán 
retrasar el inicio de las clases hasta la finalización de 
las actividades de acogida programadas. 
 
2.8.1.2. Fin primer semestre4 
 
29 de enero de 2021. 
 
Inicio segundo semestre 
 
1 de febrero de 2021. 
 
Fin segundo semestre5 
 
25 de junio de 2021. 
  
2.8.2. Fin de curso6 
 
31 de julio de 2021. 
 
2.9. Exámenes y evaluación 
 
2.9.1. Evaluación por curriculum 
  
Salvo circunstancias excepcionales, la evaluación por 
curriculum  se  realizará  cuando  se  disponga  de 
calificación  final  de  todas  las  asignaturas  del  curso 
académico ajustándose al siguiente calendario: 
 
Evaluación y Presentación de propuestas por las ERT: 
del 12 al 14 de julio de 2021. 
Resolución CPEC: Hasta el 16 de julio de 2021. 
 

                                                            
4  Per  a  titulacions  de  grau,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  dels  actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del primer semestre. 
Para  titulaciones de Grado, en  las  fechas  indicadas deben estar  finalizados  la  totalidad de actos de evaluación 
necesarios para la calificación final de las asignaturas de primer semestre. 
5  Per  a  titulacions  de  grau,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  dels  actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del segon semestre i anuals. 
Para  titulaciones de Grado, en  las  fechas  indicadas deben estar  finalizados  la  totalidad de actos de evaluación 
necesarios para la calificación final de las asignaturas de segundo semestre y anuales. 
6  Per  a  l'alumnat  de  grau  que  duga  a  terme  activitats  acadèmiques  autoritzades  que  requerisquen  el  seu 
desenvolupament fora de la data final del curs establida, la data de fi de curs és el 30 de setembre del 2020. 
Para el alumnado de grado que  lleven a cabo actividades académicas autorizadas que  requieran su desarrollo 
fuera de la fecha final del curso establecida, la fecha fin de curso es el 30 de septiembre de 2020. 
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Aquestes  dates  podran  anticipar‐se  quan  les 
condicions  acadèmiques  dels  blocs  curriculars  a 
avaluar  es  completen  amb  anterioritat,  a  fi  de 
facilitar a l'alumnat la finalització dels seus estudis. 
 
 
2.9.2. Acte extraordinari d'avaluació 
  
Exclusivament per a estudiants que compleixen amb 
els requisits assenyalats en la normativa reguladora. 
 
2.9.2.1. Presentació de sol∙licituds 
  
Per a assignatures del primer semestre: del 15 al 21 
de febrer del 2021. 
 
Per  a  assignatures  del  primer  semestre,  del  segon 
semestre  o  anuals,  o  qualsevol  combinació 
d'aquestes: del 12 de juliol al 18 de juliol del 2021. 
 
Per a assignatures del primer o del segon semestre 
de l'últim curs en titulacions que hagen concentrat la 
docència corresponent al segon semestre de  l'últim 
curs, el centre podrà habilitar terminis de sol∙licitud 
addicionals  posteriors  a  la  data  límit  de  lliurament 
d'actes  que  haja  establit  per  a  les  assignatures  del 
segon semestre de l'últim curs. 
 
 
2.9.2.2. Resolució del centre 
  
Per a assignatures del primer semestre: fins al 13 de 
març del 2021. 
Per  a  assignatures  del  primer  semestre,  del  segon 
semestre  o  anuals,  o  qualsevol  combinació 
d'aquestes: fins al 30 de juliol del 2021. 
 
Per a assignatures del primer o del segon semestre 
de l'últim curs en titulacions que hagen concentrat la 
docència corresponent al segon semestre de  l'últim 
curs, es resoldrà en un termini no superior a 15 dies 
hàbils comptadors des de l'endemà de la finalització 
del  termini  de  sol∙licitud  addicional  habilitat,  si 
s'escau, pel centre. 
 
 
 

Estas  fechas  podrán  anticiparse  cuando  las 
condiciones académicas de los bloques curriculares a 
evaluar  se  completen  con  anterioridad,  con  objeto 
de  facilitar  a  los  estudiantes  la  finalización  de  sus 
estudios. 
 
2.9.2. Acto extraordinario de evaluación 
  
Exclusivamente  para  estudiantes  que  cumplen  con 
los requisitos señalados en la normativa reguladora. 
 
2.9.2.1. Presentación de solicitudes 
  
Para asignaturas del primer semestre: del 15 al 21 de 
febrero de 2021. 
 
Para  asignaturas  del  primer  semestre,  del  segundo 
semestre  o  anuales,  o    cualquier  combinación  de 
ellas: del 12 de julio al 18 de julio de 2021. 
 
Para  asignaturas  del  primer  y/o  del  segundo 
semestre del último curso en titulaciones que hayan 
concentrado la docencia correspondiente al segundo 
semestre del último curso, el centro podrá habilitar 
plazos de solicitud adicionales posteriores a la fecha 
límite  de  entrega  de  actas  que  haya  establecido  
para    las    asignaturas    del    segundo  semestre  de 
último curso. 
 
2.9.2.2. Resolución del centro 
  
Para asignaturas del primer semestre: hasta el 13 de 
marzo de 2021. 
Para  asignaturas  del  primer  semestre,  del  segundo 
semestre  o  anuales,  o    cualquier  combinación  de 
ellas: hasta el 30 de julio de 2021. 
 
Para  asignaturas  del  primer  y/o  del  segundo 
semestre del último curso en titulaciones que hayan 
concentrado la docencia correspondiente al segundo 
semestre del último curso, se resolverá en un plazo 
no  superior a quince días hábiles a contar desde el 
día  siguiente  a  la  finalización del plazo de  solicitud 
adicional habilitado, en su caso, por el centro. 
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2.10. Presentació d'actes 
 
Primer semestre: fins al 12 de febrer del 2021 
Segon semestre o anuals: fins al 9 de juliol del 2021 
 
 
Per part de  les escoles  i facultats podrà anticipar‐se 
la  data  de  lliurament  d'actes  d'assignatures  del 
segon semestre de quart curs de grau, a fi de facilitar 
a l'alumnat la finalització dels estudis. 
 
 
La  data  límit  de  lliurament  de  les  actes  dels  actes 
extraordinaris d'avaluació és el 13 de  setembre del 
2021. 
 
En  els  contractes  programa  cal  fixar  la  data  de 
lliurament  d'actes  de manera  que  es  garantisca  el 
compliment  de  les  dates  límit  assenyalades  en 
aquest calendari. 
 
3. Estudis de màster universitari 
 
3.1. Preinscripció7 
 
3.1.1. Termini ordinari (fase A) 
  
Estudiants  de  nou  ingrés:  del  25  de maig  al  12  de 
juny del 2020. 
Data  límit  per  a  la  consideració  de  condicions 
acadèmiques: 14 de juliol del 2020. 
Resolució  de  sol∙licituds  per  les  CAT:  fins  al  16  de 
juliol del 2020. 
Publicació  de  resultats  de  la  preinscripció:  17  de 
juliol del 2020, a partir de les 14 hores. 
 

2.10. Presentación actas 
 
Primer semestre: hasta el 12 de febrero de 2021 
Segundo  semestre o anuales: hasta el 9 de  julio de 
2021 
 
Por  parte  de  las  Escuelas  y  Facultades  podrá 
anticiparse  la  fecha  de  entrega  de  actas  de 
asignaturas de segundo semestre de cuarto curso de 
grado,  con  objeto  de  facilitar  a  los  estudiantes  la 
finalización de sus estudios. 
 
La  fecha  límite de entrega de  las actas de  los actos 
extraordinarios  de  evaluación  será  el  13  de 
septiembre de 2021. 
 
En  los  contratos  programas  se  fijará  la  fecha  de 
entrega  de  actas  de  forma  que  se  garantice  el 
cumplimiento de  las fechas  límite señaladas en este 
calendario. 
 
3. Estudios de máster universitario 
 
3.1. Preinscripción7 
 
3.1.1. Plazo ordinario (Fase A) 
  
Estudiantes nuevo  ingreso: del 25 de mayo al 12 de 
junio de 2020. 
Fecha  límite  para  la  consideración  de  condiciones 
académicas: 14 de julio de 2020. 
Resolución de solicitudes por las CAT: hasta el 16 de 
julio de 2020. 
Publicación de resultados de la preinscripción: 17 de 
julio de 2020 a partir de las 14 horas. 
 

                                                            
7  L'estudiantat  interessat  podrà  formalitzar  la  preinscripció  encara  que  estiga  pendent  del  TFG,  així  com  de 
qualificacions  finals d'assignatures/crèdits.  L'alumnat que no ha  completat  els  seus  estudis d'accés podrà  ser 
admès  tenint en  compte que, en  tot  cas,  tindrà preferència per a  l'admissió qui acredite que ha  finalitzat els 
estudis  requerits per  a  l'accés  al màster.  L'admissió estarà  condicionada  a  l'acreditació de  l'obtenció del  títol 
d'accés abans del 31 de desembre del 2020. 
Los estudiantes  interesados podrán formalizar  la preinscripción aunque estén pendientes del TFG, así como de 
calificaciones  finales de  asignaturas/créditos.  Los estudiantes que no han  completado  sus estudios de  acceso 
podrán  ser  admitidos  teniendo  en  cuenta  que,  en  todo  caso,  tendrán  preferencia  para  su  admisión  quienes 
acrediten que han finalizado los estudios requeridos para el acceso al máster. La admisión estará condicionada a 
la acreditación de la obtención del título de acceso antes del 31 de diciembre de 2020. 
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3.1.2. Termini extraordinari (fase B) 
  
La fase B, només per a màsters amb places vacants. 
 
Estudiants de nou  ingrés: del 2  a  l'10 de  setembre 
del 2020. 
Data  límit  per  a  la  consideració  de  condicions 
acadèmiques: 14 de setembre de 2020. 
 
Resolució  de  sol∙licituds  per  les  CAT:  fins  al  16  de 
setembre del 2020. 
Publicació  de  resultats  de  la  preinscripció:  17  de 
setembre del 2020, a partir de les 14 hores. 
 
3.2. Sol∙licituds de permanència en la titulació 
 
3.2.1. Presentació de sol∙licituds de l'alumnat 
  
Termini general: del 27 al 29 de juliol del 2020. 
 
3.2.2. Desvinculació d'ofici 
 
Desvinculació  d'estudiants  que  no  formulen 
sol∙licitud de continuar els seus estudis en el termini 
establit. 
 
30 de juliol del 2020. 
 
3.2.3. Resolució i notificació 
  
Termini general: fins al 31 de juliol del 2020. 
 
En  cas  d'assignatures  amb  data  de  validació  de  les 
qualificacions definitives en data posterior,  l'alumna 
o  alumne  podrà  presentar  la  sol∙licitud  en  els  tres 
dies següents a la publicació del resultat. 
 
3.3. Sol∙licituds de reingrés en la titulació 
 
En cas d'estudiants que hagen sigut desvinculats dels 
seus  estudis  per  incomplir  els  requisits  de 
permanència  i es  troben en  situació de  sol∙licitar el 
reingrés,  per  no  estar  desvinculats  amb  caràcter 
definitiu. 
 
3.3.1. Presentació de sol∙licituds dels estudiants 
  

3.1.2. Plazo extraordinario (Fase B) 
  
La fase B sólo para másteres con plazas vacantes. 
 
Estudiantes nuevo ingreso: del 2 al 10 de septiembre 
de 2020. 
Fecha      límite      para      la      consideración      de   
condiciones     académicas:     14     de  septiembre de 
2020. 
Resolución de solicitudes por las CAT: hasta el 16 de 
septiembre de 2020. 
Publicación de resultados de la preinscripción: 17 de 
septiembre de 2020, a partir de las 14 horas. 
 
3.2. Solicitudes de permanencia en la titulación 
 
3.2.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
  
Plazo general: del 27 al 29 de julio de 2020. 
 
3.2.2. Desvinculación de oficio 
 
Desvinculación  de  estudiantes  que  no  formulan 
solicitud  de  continuar  sus  estudios  en  el  plazo 
establecido. 
 
30 de julio de 2020. 
 
3.2.3. Resolución y notificación 
  
Plazo general: hasta el 31 de julio de 2020. 
 
En caso de asignaturas con fecha de validación de las 
calificaciones  definitivas  en  fecha  posterior,  el 
alumno podrá presentar  la solicitud en  los  tres días 
siguientes a la publicación del resultado. 
 
3.3.  Solicitudes de reingreso en la titulación 
 
En  caso  de  estudiantes  que  hayan  sido 
desvinculados  de  sus  estudios  por  incumplir  los 
requisitos  de  permanencia  y  se  encuentren  en 
situación  de  solicitar  el  reingreso,  por  no  estar 
desvinculados con carácter definitivo. 
 
3.3.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
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Termini general: del 1 de juny al 30 de juny del 2020.
 
 
3.3.2. Resolució i notificació 
  
Termini general: fins al 17 de juliol del 2020. 
 
Fora d'aquests terminis,  i a criteri de  la Comissió de 
Permanència  i Avaluació per Currículum, es podran 
atendre  i  resoldre  sol∙licituds  de  reingrés 
d'estudiants.  La matrícula  quedarà  condicionada  al 
fet que  la resolució de reingrés siga anterior a  l'inici 
del  semestre,  garantint  el  compliment  de  les 
condicions de progrés. 
 
3.4.  Adaptació  des  de màsters  amb  plans  d'estudi 
modificats o en extinció 
 
3.4.1. Presentació de sol∙licituds dels estudiants 
  
Del 6 al 9 de juliol del 2020. 
 
3.4.2. Resolució i notificació 
  
Fins al 20 de juliol del 2020. 
 
Fora d'aquests  terminis  i a criteri de  les comissions 
acadèmiques,  es  podran  atendre  i  resoldre 
sol∙licituds  d'adaptació  d'estudiants.  La  matrícula 
quedarà  condicionada  al  fet  que  la  resolució 
d'adaptació siga anterior a l'inici del semestre, a fi de 
garantir el compliment de les condicions de progrés. 
 
3.5. Matrícula 
 
3.5.1. Dates de la matrícula 
  
3.5.1.1. Estudiants de nou ingrés 
 
Admissió  en  termini  ordinari  (fase  A)  de 
preinscripció: 21 i 22 de juliol del 2020. 
Admissió  en  termini  extraordinari  (fase  B)  de 
preinscripció: 18 de setembre del 2020. 
 
3.5.1.2. Estudiants antics 
 
Del 27 al 29 de juliol del 2020. 

Plazo general: del 1 de junio al 30 de junio de 2020. 
 
 
3.3.2. Resolución y notificación 
  
Plazo general: hasta el 17 de julio de 2020. 
 
Fuera de estos plazos y a criterio de  la Comisión de 
Permanencia y Evaluación por Curriculum se podrán 
atender  y  resolver  solicitudes  de    reingreso    de 
estudiantes.  La  matrícula  quedará  condicionada  a 
que  la  resolución de  reingreso sea anterior al  inicio 
del  semestre,  garantizando  el  cumplimiento  de  las 
condiciones de progreso. 
 
3.4.  Adaptación  desde  másteres  con  planes  de 
estudio modificados o en extinción 
 
3.4.1. Presentación solicitudes de los estudiantes 
  
Del 6 al 9 de julio de 2020. 
 
3.4.2. Resolución y notificación 
  
Hasta el 20 de julio de 2020. 
 
Fuera de estos plazos y a criterio de  las Comisiones 
Académicas se podrán atender y resolver solicitudes 
de adaptación de estudiantes. La matrícula quedará 
condicionada a que  la resolución de adaptación sea 
anterior  al  inicio  del  semestre,  garantizando  el 
cumplimiento de las condiciones de progreso. 
 
3.5. Matrícula 
 
3.5.1. Fechas de matrícula 
  
3.5.1.1. Estudiantes de nuevo ingreso 
 
Admitidos  en  plazo  ordinario  (Fase  A)  de 
preinscripción: 21 y 22 de julio de 2020. 
Admitidos  en  plazo  extraordinario  (Fase  B)  de 
preinscripción: 18 de septiembre de 2021. 
 
3.5.1.2. Estudiantes antiguos 
 
Del 27 al 29 de julio de 2020. 
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Estudiants  als  qui  s'ha  autoritzat  reingrés  en  la 
titulació: 30 de juliol de 2020. 
 
Estudiants que sol∙liciten exempció a la normativa de 
permanència  i obtenen autorització de matrícula: A 
partir del 30 de juliol de 2020. 
 
3.5.2. Sol∙licituds de modalitat de matrícula a temps 
parcial 
  
3.5.2.1. Presentació de sol∙licituds8 
 
3.5.2.1.1. Estudiants de nou ingrés: 
 
En les dates de preinscripció. 
 
Termini  ordinari  (fase  A):  del  25  de maig  al  12  de 
juny del 2020. 
Termini  extraordinari  (fase  B):  del  2  al  10  de 
setembre del 2020. 
 
3.5.2.1.2. Estudiants antics: 
 
Del 29 de juny al 3 de juliol del 2020. 
 
3.5.2.2. Resolució i notificació 
  
3.5.2.2.1. Estudiants de nou ingrés: 
 
Termini ordinari (fase A): fins al 16 de juliol del 2020. 
Termini extraordinari (fase B): fins al 16 de setembre 
del 2020. 
 
3.5.2.2.2. Estudiants antics: 
 
Fins al 24 de juliol del 2020. 
 
3.5.3. Procediment de matrícula 
  
El  procediment  ordinari  de  matrícula  és  no 
presencial  a  través d'Internet.  Excepcionalment,  en 
aquells  casos  en  què  l'estudiant  no  puga  disposar 

Estudiantes a quienes se ha autorizado reingreso en 
la titulación: 30 de julio de 2020. 
 
Estudiantes que solicitan exención a la normativa de 
permanencia y obtienen autorización de matrícula: A 
partir del 30 de julio de 2020. 
 
3.5.2.  Solicitudes modalidad  de matrícula  a  tiempo 
parcial 
  
3.5.2.1. Presentación solicitudes8 
 
3.5.2.1.1. Estudiantes de nuevo ingreso: 
 
En las fechas de preinscripción. 
 
Plazo  ordinario  (Fase  A):  del  25  de mayo  al  12  de 
junio de 2020. 
Plazo  extraordinario  (Fase  B):  del  2  al  10  de 
septiembre de 2020. 
 
3.5.2.1.2. Estudiantes antiguos: 
 
Del 29 de junio al 5 de julio de 2020. 
 
3.5.2.2. Resolución y notificación 
  
3.5.2.2.1. Estudiantes de nuevo ingreso: 
 
Plazo ordinario (Fase A): hasta el 16 de julio de 2020. 
Plazo  extraordinario  (Fase  B):  hasta  el  16  de 
septiembre de 2020. 
 
3.5.2.2.2. Estudiantes antiguos: 
 
Hasta el 24 de julio de 2020. 
 
3.5.3. Procedimiento de matrícula 
  
El  procedimiento  ordinario  de  matrícula  es  no 
presencial  a  través  de  internet.  Excepcionalmente, 
en  aquellos  casos  en  que  el  estudiante  no  pueda 

                                                            
8 Fora d'aquests terminis  i a criteri de  les comissions acadèmiques, es podran atendre  i resoldre sol∙licituds de 
matrícula a temps parcial, degudament justificades pels estudiants. 
Fuera de  estos plazos  y  a  criterio de  las Comisiones Académicas  se podrán  atender  y  resolver  solicitudes de 
matrícula a tiempo parcial, debidamente justificadas por los estudiantes. 
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d'un  PC  amb  connexió  a  Internet,  podrà  acudir  a 
l'aula  habilitada  pel  seu  centre  docent,  a  la  qual 
accedirà  segons  l'hora  de  la  cita  i  la  disponibilitat 
d'equips. 
 
3.5.4. Sol∙licitud d'anul∙lació de matrícula 
  
Termini general: fins al dia 31 d'octubre del 2020. 
 
En  cas  de  ser  acceptada,  suposa  l'anul∙lació  de  la 
totalitat  d'assignatures  del  curs,  i  implica  el 
reintegrament  a  l'alumne  o  alumna  de  l'import 
abonat  fins  a  la  data  corresponent  a  preus  públics 
per activitat docent.  
 
Amb  caràcter  extraordinari  i  per  causes 
sobrevingudes  degudament  acreditades,  podran 
acceptar‐se sol∙licituds d'anul∙lació de matrícula amb 
els efectes econòmics que indique la resolució. 
 
3.6. Reconeixement de crèdits 
 
3.6.1. Presentació de sol∙licituds 
  
Termini  ordinari:  des  de  la  formalització  de  la 
matrícula fins al 30 setembre del 2020. 
 
És  requisit  necessari  haver  formalitzat  la matrícula 
del  curs  amb  caràcter  previ  a  la  sol∙licitud  de 
reconeixement.  Quan  amb  caràcter  excepcional  la 
matrícula  es  realitze  amb  posterioritat  a  aquesta 
data,  podran  sol∙licitar‐se  reconeixements  des  del 
moment  de  la matrícula  durant  un  termini  de  10 
dies. 
 
Termini  extraordinari: del  1  al  30 de desembre del 
2020. 
 
3.6.2. Resolució i notificació 
  
Termini ordinari: fins al 30 d'octubre del 2020. 
Termini extraordinari: fins al 29 de gener del 2021. 
 
3.7. Transferència de crèdits 
 
3.7.1. Presentació de sol∙licituds 
  

disponer  de  un  PC  con  conexión  a  internet  podrá 
acudir al aula habilitada por su centro docente, a  la 
que accederá según su hora de cita y disponibilidad 
de equipos. 
 
3.5.4. Solicitud de anulación de matrícula 
  
Plazo general: hasta el día 31 de octubre de 2020. 
 
En caso de  ser aceptada,  supone  la anulación de  la 
totalidad  de  asignaturas  del  curso,  e  implica  el 
reintegro  al  alumno  del  importe  abonado  hasta  la 
fecha  correspondiente  a  precios  públicos  por 
actividad docente.  
 
Con  carácter  extraordinario  y  por  causas 
sobrevenidas  debidamente  acreditades,  podrán 
aceptarse solicitudes de anulación de matrícula con 
los efectos económicos que indique la resolución. 
 
3.6. Reconocimiento de créditos 
 
3.6.1. Presentación de solicitudes 
  
Plazo  ordinario:  Desde  la  formalización  de  la 
matrícula hasta el 30 septiembre de 2020. 
 
Es requisito necesario haber formalizado la matrícula 
del  curso  con  carácter  previo  a  la  solicitud  de 
reconocimiento. Cuando con carácter excepcional  la 
matrícula  se  realice  con  posterioridad  a  esa  fecha, 
podrán  solicitarse  reconocimientos  desde  el 
momento  de  la matrícula  durante  un  plazo  de  10 
días. 
 
Plazo  extraordinario:  del  1  al  30  de  diciembre  de 
2020. 
 
3.6.2. Resolución y notificación 
  
Plazo ordinario: Hasta el 30 de octubre de 2020. 
Plazo extraordinario: Hasta el 29 de enero de 2021. 
 
3.7. Transferencia de créditos 
 
3.7.1. Presentación de solicitudes 
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Termini general: del 21 de  juliol al 30 d'octubre del 
2020 (després de formalitzar la matrícula). 
 
3.7.2. Resolució i notificació 
  
Termini general: fins al 30 de novembre del 2020. 
 
Amb caràcter excepcional i a proposta de la Comissió 
Acadèmica  del  títol,  podran  emetre's  resolucions 
amb posterioritat a aquesta data. 
 
3.8. Inici i fi de curs 
 
3.8.1. Inici de curs 
  
1 de setembre del 2020. 
 
3.8.2. Fi de curs9 

 
31 de juliol del 2021. 
 
Els màsters universitaris podran  acollir‐se  a una de 
les següents opcions d'inici i fi de semestres, a criteri 
de l'estructura responsable del títol: 
 
 
Opció 1 
 
3.8.2.1. Inici del primer semestre 
 
Primer curs: 21 de setembre del 2020. 
Segon curs: 1 de setembre del 2020. 
 
3.8.2.2. Fi del primer semestre10 
 
Primer curs: 12 de febrer del 2021. 
Segon curs: 29 de gener del 2021. 
 

Plazo  general: Del  21  de  julio  al  30  de  octubre  de 
2020 (tras formalizar matrícula). 
 
3.7.2. Resolución y notificación 
  
Plazo general: Hasta el 30 noviembre de 2020. 
 
Con  carácter  excepcional  y  a  propuesta  de  la 
Comisión  Académica  del  título,  podrán  emitirse 
resoluciones con posterioridad a esta fecha. 
 
3.8. Inicio y fin de curso 
 
3.8.1. Inicio de curso 
  
1 de septiembre de 2020. 
 
3.8.2. Fin de curso9 
  
31 de julio de 2021. 
 
Los másteres  universitarios  podrán  acogerse  a  una 
de  las  siguientes  opciones  de  inicio  y  fin  de 
semestres,  a  criterio  de  la  Estructura  Responsable 
del título: 
 
Opción 1 
 
3.8.2.1. Inicio primer semestre 
 
Primer curso: 21 de septiembre de 2020. 
Segundo curso: 1 de septiembre de 2020. 
 
3.8.2.2. Fin primer semestre10 
 
Primer curso: 12 de febrero de 2021. 
Segundo curso: 29 de enero de 2021. 
 

                                                            
9  Per  a  l'alumnat  de  màster  que  duga  a  terme  activitats  acadèmiques  autoritzades  que  requerisquen  el 
desenvolupament fora de la data final establida del curs, la data final del curs és el 30 de setembre del 2021. 
Para   el   alumnado   de   Máster   que    lleven   a   cabo   actividades   académicas   autorizadas   que   requieran   su 
desarrollo fuera de la fecha final del curso establecida, la fecha fin de curso es el 30 de septiembre de 2021. 
10  Per  a  titulacions  de màster,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  d'actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del primer semestre. 
Para titulaciones de Máster, en  las fechas  indicadas deben estar finalizados  la totalidad de actos de evaluación 
necesarios para la calificación final de las asignaturas de primer semestre. 
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3.8.2.3. Inici del segon semestre 
 
Primer curs: 15 de febrer del 2021. 
Segon curs: 1 de febrer del 2021. 
 
3.8.2.4. Fi del segon semestre11 
 
Primer curs: 12 de juliol del 2021. 
Segon curs: 25 de juny del 2021. 
 
Opció 2 
  
3.8.2.5. Inici del primer semestre 
 
Primer i segon curs: 21 de setembre del 2021. 
 
3.8.2.6. Fi del primer semestre12 
 
Primer i segon curs: 12 de febrer del 2021. 
 
3.8.2.7. Inici del segon semestre 
 
Primer i segon curs: 15 de febrer del 2021. 
 
3.8.2.8. Fi del segon semestre13 
 
Primer i segon curs: 12 de juliol del 2021. 
 
3.9. Exàmens i avaluació 
 
3.9.1. Avaluació per currículum 
 
Excepte circumstàncies excepcionals,  l'avaluació per 
currículum  es  realitzarà  quan  es  dispose  de 
qualificació  final  de  totes  les  assignatures  del  curs 

3.8.2.3. inicio segundo semestre 
 
Primer curso: 15 de febrero de 2021. 
Segundo curso: 1 de febrero de 2021. 
 
3.8.2.4. Fin segundo semestre11 
 
Primer curso: 12 de julio de 2021. 
Segundo curso: 25 de junio de 2021. 
 
Opción 2 
  
3.8.2.5. Inicio primer semestre 
 
Primer y segundo curso: 21 de septiembre de 2021. 
 
3.8.2.6. Fin primer semestre12 
 
Primer y segundo curso: 12 de febrero de 2021. 
 
3.8.2.7. Inicio segundo semestre 
 
Primer y segundo curso: 15 de febrero de 2021. 
 
3.8.2.8. Fin segundo semestre13 
 
Primer y segundo curso: 12 de julio de 2021. 
 
3.9. Exámenes y evaluación 
 
3.9.1. Evaluación por currículum 
 
Salvo circunstancias excepcionales, la evaluación por 
currículum  se  realizará  cuando  se  disponga  de 
calificación  final  de  todas  las  asignaturas  del  curso 

                                                            
11  Per  a  titulacions  de màster,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  d'actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del segon semestre i anuals. 
Para  titulaciones    de Máster,    en    las  fechas    indicadas  deben    estar    finalizados  la    totalidad    de  actos  de 
evaluación necesarios para la calificación final de las asignaturas de segundo semestre y anuales. 
12  Per  a  titulacions  de màster,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  d'actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del primer semestre. 
Para titulaciones de Máster, en  las fechas  indicadas deben estar finalizados  la totalidad de actos de evaluación 
necesarios para la calificación final de las asignaturas de primer semestre. 
13  Per  a  titulacions  de màster,  en  les  dates  indicades  han  d'estar  finalitzats  la  totalitat  d'actes  d'avaluació 
necessaris per a la qualificació final de les assignatures del segon semestre i anuals. 
Para    titulaciones   de Máster,    en    las  fechas    indicadas deben    estar    finalizados  la    totalidad   de  actos de 
evaluación necesarios para la calificación final de las asignaturas de segundo semestre y anuales. 
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acadèmic ajustant‐se al següent calendari: 
 
Avaluació  i presentació de propostes a  les ERT: 26  i 
27 de juliol de 2021. 
 
Resolució CPEC: fins al 30 de juliol de 2021. 
 
3.9.2. Acte extraordinari d'avaluació 
 
Exclusivament per a estudiants que complisquen els 
requisits establits en la normativa reguladora. 
 
3.9.2.1. Presentació de sol∙licituds 
  
Assignatures del primer semestre: del 1 al 7 de març 
del 2021. 
 
Per  a  assignatures  del  primer  semestre,  del  segon 
semestre  o  anuals,  o  qualsevol  combinació 
d'aquestes: del 26 de juliol al 1 d'agost del 2021. 
 
3.9.2.2. Resolució de l'ERT 
  
Per a assignatures del primer semestre: fins al 31 de 
març del 2021. 
 
Per  a  assignatures  del  primer  semestre,  del  segon 
semestre  o  anuals,  o  qualsevol  combinació 
d'aquestes: fins al 21 de setembre del 2021. 
 
3.10. Presentació d'actes 
 
Els  màsters  universitaris  tindran  com  a  data  de 
presentació d'actes  les que corresponguen a  l'opció 
d'inici i fi de semestres elegida en el punt 3.8 
 
 
Opció 1 
 
Primer semestre: 
 
Primer curs: fins al 26 de febrer del 2021. 
Segon curs: fins al 12 de febrer del 2021. 
 
Segon semestre o anuals: 
 
Primer curs: fins al 23 de juliol del 2021. 

académico ajustándose al siguiente calendario: 
 
Evaluación y presentación de propuestas a  las ERT: 
26 y 27 de julio de 2021. 
 
Resolución CPEC: hasta el 30 de julio de 2021. 
 
3.9.2. Acto extraordinario de evaluación 
 
Exclusivamente  para  estudiantes  que  cumplan  los 
requisitos establecidos en la normativa reguladora. 
 
3.9.2.1. Presentación de solicitudes 
  
Asignaturas del primer semestre: del 1 al 7 de marzo 
de 2021. 
 
Para  asignaturas  del  primer  semestre,  del  segundo 
semestre  o  anuales,  o    cualquier  combinación  de 
ellas: del 26 de julio al 1 de agosto de 2021. 
 
3.9.2.2. Resolución de la ERT 
  
Para asignaturas del primer semestre: hasta el 31 de 
marzo de 2021. 
 
Para  asignaturas  del  primer  semestre,  del  segundo 
semestre  o  anuales,  o    cualquier  combinación  de 
ellas: hasta el 21 de septiembre de 2021. 
 
3.10. Presentación actas 
 
Los másteres universitarios  tendrán  como  fecha de 
presentación  de  actas  las  que  correspondan  a  la 
opción  de  inicio  y  fin  de  semestres  elegida  en  el 
punto 3.8 
 
Opción 1 
 
Primer semestre: 
 
Primer curso: hasta el 26 de febrero de 2021. 
Segundo curso: hasta el 12 de febrero de 2021. 
 
Segundo semestre o anuales: 
 
Primer curso: hasta el 23 de julio de 2021. 
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Segon curs: fins al 9 de juliol del 2021. 
 
Opció 2 
 
Primer semestre: 
 
Primer i segon curs: fins al 16 de febrer del 2021. 
 
 
Segon semestre o anuals: 
 
Primer i segon curs: fins al 23 de juliol del 2021. 
 
La  data  límit  de  lliurament  de  les  actes  dels  actes 
extraordinaris d'avaluació és el 27 de  setembre del 
2021. 
 
En  els  contractes  programa  cal  fixar  la  data  de 
lliurament  d'actes  de manera  que  es  garantisca  el 
compliment  de  les  dates  límit  assenyalades  en 
aquest calendari. 
 
4. Estudis de doctorat 
 
4.1. Inici i fi de curs 
 
Inici de curs: 1 de setembre del 2020. 
Fi de curs: 31 de juliol del 2021. 
 
4.2. Presentació de sol∙licituds d'admissió 
 
Alumnat  de  nou  ingrés:  del  15  de  maig  al  15 
d'octubre del 2021. 
 
Excepcionalment i per causes justificades, es podran 
admetre sol∙licituds fins al 31 de març del 2021. 
 
 
4.3 Resolució i notificació de sol∙licituds d'admissió 
 
 
En  els  45  dies  següents  a  la  sol∙licitud  d'admissió 
degudament presentada. 
 
4.4. Matrícula 
 
Alumnat de nou  ingrés:  la matrícula pot efectuar‐se 

Segundo curso: hasta el 9 de julio de 2021. 
 
Opción 2 
 
Primer semestre: 
 
Primer  y  segundo  curso: hasta  el 16 de  febrero de 
2021. 
 
Segundo semestre o anuales: 
 
Primer y segundo curso: hasta el 23 de julio de 2021. 
 
La  fecha  límite de entrega de  las actas de  los actos 
extraordinarios  de  evaluación  será  el  27  de 
septiembre de 2021. 
 
En  los  contratos  programas  se  fijará  la  fecha  de 
entrega  de  actas  de  forma  que  se  garantice  el 
cumplimiento de  las fechas  límite señaladas en este 
calendario. 
 
4. Estudios de doctorado 
 
4.1. Inicio y fin de curso 
 
Inicio de curso: 1 de septiembre de 2020. 
Fin de curso: 31 de julio de 2021. 
 
4.2. Presentación de solicitudes de admisión 
 
Estudiantes nuevo  ingreso: Del 15 de mayo al 15 de 
octubre 2021. 
 
Excepcionalmente  y  por  causas  justificadas,  se 
podrán admitir  solicitudes hasta el 31 de marzo de 
2021. 
 
4.3    Resolución  y  notificación  de  solicitudes  de 
admisión 
 
En  los 45 días  siguientes  a  la  solicitud de  admisión 
debidamente presentada. 
 
4.4. Matrícula 
 
Estudiantes  nuevo  ingreso:  La  matrícula  podrá 
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en línia en els 10 dies següents a l'admissió. A partir 
d'aquest  termini  i  fins  al  final  del  curs  2021‐2022 
(període de validesa de l'admissió), s'ha de sol∙licitar 
a l'Escola de Doctorat l'obertura de la matrícula. 
 
 
Alumnat  antic:  renovació  automàtica  (segona 
quinzena de juliol). 
 
4.5. Sol∙licitud d'anul∙lació de matrícula 
 
Termini general:  fins al 31 d'octubre del 2020 o un 
mes des de la data de matrícula. 
 
4.6. Formació transversal 
 
Termini  de  preinscripció  en  els  cursos:  del  16  de 
setembre  al  10  de  desembre  del  2020.  (fins  a  les 
13.00 h). 
 
Resolució definitiva: 15 de desembre del 2020. 
 
Renúncies:  del  16  de  desembre  del  2020  al  3  de 
gener del 2021. 
 
Cursos impartits entre gener i juny del 2021. 
 
Avaluació: en la finalització de cadascun dels cursos. 
 
 
Lliurament d'actes: fins al 16 de juliol del 2021. 
 
Reconeixement d'activitats transversals: 
 
Des de setembre fins a l'última reunió de la Comissió 
Permanent que es  realitze al mes de novembre del 
2020. 
 
Des  de  l’1  de  maig  fins  a  l'última  reunió  de  la 
Comissió Permanent que es  realitze al mes de  juny 
de 2021. 
 
4.7. Avaluació anual 
 
L'avaluació  anual  del  progrés  de  la  tesi  es  farà 
seguint els següents passos: 
 

efectuarse  on‐line  en  los  10  días  siguientes  a  la 
admisión.  A  partir  de  este  plazo  y  hasta  final  del 
curso 2021‐2022 (período de validez de la admisión), 
se  deberá  solicitar  a  la  Escuela  de  Doctorado  la 
apertura de la matrícula. 
 
Estudiantes  antiguos:  Renovación  automática 
(segunda quincena de julio). 
 
4.5. Solicitud de anulación de matrícula 
 
Plazo general: hasta el 31 de octubre de 2020 o un 
mes desde la fecha de matrícula. 
 
4.6. Formación transversal 
 
Plazo  de  preinscripción  en  los  cursos:  del  16  de 
septiembre  al  10  de  diciembre  de  2020.  (hasta  las 
13:00 horas). 
 
Resolución definitiva: 15 de diciembre de 2020. 
 
Renuncias:  del  16  de  diciembre  de  2020  al  3  de 
enero de 2021. 
 
Cursos impartidos entre enero y junio de 2021. 
 
Evaluación:  a  la  finalización  de  cada  uno  de  los 
cursos. 
 
Entrega de actas: hasta el 16 de julio de 2021. 
 
Reconocimiento de actividades transversales: 
 
Desde  septiembre  hasta  la  última  reunión  de  la 
Comisión Permanente que  se  celebre en el mes de 
noviembre de 2020. 
 
Desde  el  1  de mayo  hasta  la  última  reunión  de  la 
Comisión Permanente que  se  celebre en el mes de 
junio de 2021. 
 
4.7. Evaluación anual 
 
La evaluación anual del progreso de  la tesis se hará 
siguiendo los siguientes pasos: 
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Sol∙licitud  d'avaluació  i  introducció  de  dades  pel 
doctorand o doctoranda: al llarg del mes de juny del 
2021. 
 
Avaluació  per  part  de  la  direcció:  1a  quinzena  de 
juliol  del  2021.  Termini  per  a  millores  si  resulten 
necessàries: 5 dies. 
 
Avaluació per  la Comissió Acadèmica del programa: 
setembre del 2021. 
 
En cas d'avaluació negativa (+ 6 mesos): 
 
Sol∙licitud de nova avaluació  i  introducció de dades: 
2a quinzena de desembre del 2021. 
 
Avaluació  per  part  de  la  direcció:  1a  quinzena  de 
gener  del  2022.  Termini  per  a millores  si  resulten 
necessàries: 5 dies. 
 
Avaluació per  la Comissió Acadèmica del programa: 
febrer del 2022. 
 
4.8. Reconeixement de formació específica 
 
Sol∙licitud  de  reconeixement  d'activitats 
específiques: continuada durant tot el curs. 
 
4.9. Aprovació del pla d'investigació 
 
1  any  des  de  la  data  de  la  formalització  de  la 
matrícula pel alumne. 
 
5. Període de vacances de l'alumnat 
 
5.1. Nadal 
 
Des  del  dia  23  de  desembre  del  2020  fins  al  6  de 
gener del 2021 (tots dos inclusivament). 
 
5.2. Festes locals 
 
5.2.1. Falles: campus de València i Gandia 
 
Del  dia  17  al  19  de  març  del  2021  (tots  dos 
inclusivament). 
  

Solicitud de evaluación e  introducción de datos por 
doctorando: a lo largo del mes de junio de 2021. 
 
 
Evaluación  por  el  director:  1ª  quincena  de  julio  de 
2021.  Plazo  para mejoras  si  resultan  necesarias:  5 
días. 
 
Evaluación  por  Comisión  Académica  del  programa: 
Septiembre 2021. 
 
En caso de evaluación negativa (+ 6 meses): 
 
Solicitud  de  nueva  evaluación  e  introducción  de 
datos: 2ª quincena de diciembre 2021. 
 
Evaluación por el director: 1ª quincena de enero de 
2022.  Plazo  para mejoras  si  resultan  necesarias:  5 
días. 
 
Evaluación  por  Comisión  Académica  del  programa: 
Febrero 2022. 
 
4.8. Reconocimiento de formación específica 
 
Solicitud  de  reconocimiento  de  actividades 
específicas: continuada durante todo el curso. 
 
4.9. Aprobación del plan de investigación 
 
1 año desde la fecha de la formalización de matrícula 
por el alumno. 
 
5. Período vacaciones estudiantes 
 
5.1. Navidad 
 
Desde el día 23 de diciembre de 2020 al 6 de enero 
de 2021 (ambos inclusive). 
 
5.2. Fiestas locales 
 
5.2.1. Fallas: Campus de Valencia y Gandía 
 
Desde  el  día  17  al  19  de  marzo  de  2021  (ambos 
inclusive). 
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5.2.2. Festes de Sant Jordi: campus d'Alcoi 
 
Del  dia  21  al  25  d’abril  del  2021  (tots  dos 
inclusivament). 
 
5.3. Setmana Santa 
 
5.3.1. Campus de València i Gandia 
 
Del 1 al 12 d'abril del 2021 (tots dos inclusivament). 
 
5.3.2. Campus d'Alcoi 
 
Del 1 al 11 d'abril del 2021 (tots dos inclusivament). 
 
6. Dies festius14 
 
6.1. En l'àmbit nacional 
 
12 d’octubre del 2020: Dia de la Hispanitat. 
8  de  desembre  del  2020:  Dia  de  la  Inmaculada 
Concepció  
 
6.2.  En  l'àmbit  de  la  Comunitat Valenciana  i  festes 
locals 
 
5  d’octubre  del  2020:  festivitat  local  Sant  Francesc 
de Borja (campus de Gandia). 
9  d'octubre  del  2020:  Dia  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
22 de gener del 2021: (campus de Vera). 
19 de març del 2021: Sant Josep. 
22 d’abril del 2021: festivitat local (Campus d’Alcoi). 
23 d’abril del 2021: festivitat local (Campus d’Alcoi). 
24 de juny del 2021: Sant Joan. 
Dia  del  Patró:  a  determinar  per  cadascun  dels 
centres,  que  es  considerarà  festiu  el  dia  de  la 
celebració. 

5.2.2. Fiestas de san Jorge: Campus de Alcoi 
 
Desde  el  día  21  al  25  de  abril  de  2021  (ambos 
inclusive). 
 
5.3. Semana Santa 
 
5.3.1. Campus de Valencia y Gandía 
 
Del 1 al 20 de abril de 2021 (ambos inclusive). 
 
5.3.2. Campus de Alcoi 
 
Del 1 al 11 de abril de 2021 (ambos inclusive). 
 
6. Días festivos14 
 
6.1. En el ámbito nacional 
 
12 de octubre de 2020: Día de la Hispanidad. 
8  de  diciembre  de  2020:  Día  de  la  Inmaculada 
Concepción 
 
6.2.  En  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana  y 
fiestas locales 
 
5 de octubre de 2020: festividad  local San Francisco 
de Borja (Campus de Gandía). 
9  de  octubre  de  2020:  Día  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
22 de enero de 2021: (Campus de Vera). 
19 de marzo de 2021: San José. 
22 de abril de 2021: fiesta local (Campus de Alcoy). 
23 de abril de 2021: fiesta local (Campus de Alcoy). 
24 de junio de 2021: San Juan. 
Día  del  patrón:  a  determinar  por  cada  uno  de  los 
centros,  que  se  considerará  festivo  el  día  de  su 
celebración. 

                                                            
14 Aquestes dates podran patir modificacions degudes  a  la declaració de  festius d'àmbit  local  en  el  calendari 
laboral. Com a conseqüència, podrien veure's modificats algun dels períodes assenyalats en aquest calendari. No 
s'inclouen els festius que coincideixen en dissabte o diumenge, ni els que es troben compresos dins d'un període 
vacacional. 
Estas  fechas podrán sufrir modificaciones debidas a  la declaración de  festivos de ámbito  local en el calendario 
laboral. Como consecuencia, podrían verse modificados alguno de los períodos señalados en este calendario. No 
se incluyen los festivos que coinciden en sábado y domingo ni los que se encuentran comprendidos dentro de un 
período vacacional. 
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7. Dies de la setmana amb docència de diferent dia 
 
7.1. Campus de València i Gandia 
 
Grau i màster (Opcions 1 i 2): 
 
Semestre A: 
 
El dijous 15/10/2020 s'impartirà horari de dilluns. 
 
Semestre B: 
 
El dimarts 30/03/2021 s'impartirà horari de dijous. 
 
7.2. Campus d'Alcoi 
 
Grau i màster (Opcions 1 i 2): 
 
Semestre A:  
 
El dijous 15/10/2020 s'impartirà horari de dillund. 
 
Semestre B:  
 
El  dilluns  29/03/2021  s’impartirà  horari  de 
divendres. 
 
El dimarts 30/03/2021 s’impartirà horari de dijous. 
 
 
8. Notes addicionals 
 
En  el  cas  de  titulacions  interuniversitàries,  aquest 
calendari es pot adaptar. 
 
Els  centres docents hauran de programar  les  seues 
activitats acadèmiques  tenint en compte  la previsió 
de  reserva  d'aules  per  a  la  Prova  d'Accés  a  la 
Universitat  (PAU)  la  celebració  de  la  qual  està 
prevista per a les següents dates: 
 
o PAU curs 2019/2020:  se celebrarà els dies 9, 10  i 
11 de juny del 2020 (convocatòria ordinària) i 7, 8 i 9 
de juliol del 2020 (convocatòria extraordinària). 
 
o PAU curs 2020/2021 se celebrarà els dies 8, 9 i 10 

 
7. Días de la semana con docencia de diferente día 
 
7.1. Campus de Valencia y Gandía 
 
Grado y Máster (Opciones 1 y 2): 
 
Semestre A: 
 
El jueves 15/10/2020 se impartirá horario de lunes. 
 
Semestre B: 
 
El martes 30/03/2021 se impartirá horario de jueves.
 
7.2. Campus de Alcoi 
 
Grado y Máster (Opciones 1 y 2): 
 
Semestre A:  
 
El jueves 15/10/2020 se impartirá horario de lunes. 
 
Semestre B:  
 
El  lunes  29/03/2021  se  impartirà  en  horario  de 
viernes. 
 
El  martes  30/03/2021  se  impartirá  en  horario  de 
jueves. 
 
8. Notas adicionales 
 
En  el  caso  de  titulaciones  interuniversitarias  este 
calendario podrá ser adaptado. 
 
Los  centros  docentes  deberán  programar  sus 
actividades  académicas  teniendo  en  cuenta  la 
previsión  de  reserva  de  aulas  para  la  Prueba  de 
Acceso a  la Universidad (PAU) cuya celebración está 
prevista para las siguientes fechas: 
 
o PAU curso 2019/2020: se celebrará los días 9, 10 y 
11 de junio de 2020 (convocatoria ordinaria) y 7, 8 y 
9 de julio de 2020 (convocatoria extraordinaria). 
 
o PAU curso 2020/2021  se celebrará  los días 8, 9 y 
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de juny del 2021 (convocatòria ordinària) i 6, 7 i 8 de 
juliol del 2021 (convocatòria extraordinària). 
 
(Dates  estimades,  pendents  de  determinar  per  la 
Conselleria  d'Educació,  Investigació,  Cultura  i 
Esport). 

10 de junio de 2021 (convocatoria ordinaria) y 6, 7 y 
8 de julio de 2021 (convocatoria extraordinaria).  
 
(Fechas estimadas, pendientes de determinar por  la 
Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y 
Deporte). 
 
 

 

   


