
 

 

 
CALENDARI ACADEMICOADMINISTRATRIU 

ESTUDIS DE GRAU EN INFERMERIA I GRAU EN TERÀPIA OCUPACIONAL 

       ANY ACADÈMIC 2022/2023 

 

1. ACCÉS, ADMISSIÓ I MATRICULACIÓ NOUS ESTUDIANTS 
 

1.1 Admissió per Preinscripció Universitària 

Sessió de benvinguda admesos  14/07/2022 10,00 h 

Matrícula assignats a la primera preferència 

renúncies 

Del 18 al 20/07/2022 Automatrícula 
assistida 

Matrícula de reclamacions i assignació definitiva (errors, incidències i 

renúncies a la reassignació, discapacitats i esportistes d’elit) 

 
5 i 6/09/2022 

 
Automatrícula 

assistida 

Matrícula de la segona assignació de places Del 25 i 26/07/2022 Automatrícula 
assistida 

Matrícula reclamacions 2a assignació resoltes favorablement i 

Matrícula 1a reassignació de juny 
5 i 6/09/2022 Automatrícula 

assistida 

Matrícula preinscripció setembre 28 i 29/09/2021 Automatrícula 
secretaria 
acadèmica 

Matrícula assignació octubre 05 /10 /2021 Automatrícula 
secretaria 
acadèmica 

 
1.2 Admissió mitjançant criteris d'edat (més grans de 45 anys) 

Sol·licitud Pendent de publicació 

Data límit lliurament documentació / pagament  

Dates d'entrevista  

Data límit tramesa proposta  

Data límit resolució  

 
1.3 Admissió per canvi d'estudis - Curs 2022/2023 

Data límit per publicar l'oferta de places i els criteris d'admissió 03/02/2023 

Període per presentar la sol·licitud Del 24/02/2023 al 3/04/2023 

Data límit per trametre al rector/a la proposta de resolució 24/05/2023 

Data límit per a la seva resolució 07/06/2023 

Publicació de la resolució d'admissió 16/06/2023 

Notificació d'admissió i sol·licitud de trasllat per canvi d'estudis Del 16/06 al 10/07/2023 

Lliurament documentació actualitzada (CAP) 11/07/2023 

 
1.4 Admissió per reincorporació estudis Infermeria i Teràpia Ocupacional 2023/2024 

Sol·licitud de reincorporació* Del 01 al 31/05/2023 

Resolució d'admissió i equiparació i Matrícula Durant el període de 
matrícula. 

*No pot tenir ni el Règim de Permanència esgotat dels estudis de grau iniciats, ni tancat l'expedient per trasllat 
  



 

 
2. MATRICULACIÓ 

 
2.1 Període matrícula 2022/23 

automatrícula de 2n, 3r i 4t i repetidors de 1r 
Del 21/07/2022 fins el 

26/07/2022 i de l’1/09 al 3/09 

matrícules ajornades 

 

 
2.2 Matriculació admesos per canvi d'estudis i convalidació d'estudis estrangers 2022/23 

Matrícula Del 14/07/2022 fins el 
26/07/2022 i de l’1/09 al 3/09 

matrícules ajornades 

Automatrícula 
assistida / gestió 

acadèmica 

Firma i lliurament de documentació  Durant el període de 
matrícula 

Cita presencial amb la 
Gestió Acadèmica 

 
 
2.3 Convocatòria extraordinària fi d'estudis 

Sol·licitud convocatòria extraordinària de fi d'estudis Adjunta a l’automatrícula i Del 21/07/2022 fins el 
26/07/2022 i de l’1 al 3/09 per 

matrícules ajornades. 

 
2.4 Modificació de matrícula 2022/23 

 
Sol·licituds Resolució 

Canvis de matrícula 
Del 14/09/2022 al 

20/10/2022 
2/11/2022 

Canvis de matrícula per a assignatures que 

s'imparteixin només durant el 2n semestre i que no 

comportin un increment en el cost 

econòmic dels crèdits matriculats de tots els estudis 

De l'01/02/2023 al 

24/02/2023 

 
09/03/2023 

Anul·lació total de matrícula amb reintegrament de preu 
públic 

Fins al 03/11/2022 11/11/2022 

 enviar instància d’anul·lació o concertar cita prèvia 
amb la secretaria acadèmica 

3. ACTIVITATS FORMATIVES 
 

3.1 Convocatòria 1r semestre 

Assignatures 1r curs Graus 

Infermeria i Teràpia Ocupacional 

Data tancament actes 24/02/2023 
 

Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió 
extraordinària 

Fins al 03/03/2023 

 
Resta d'assignatures grau infermeria 

Data tancament actes 24/02/2023 
 

Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió 
extraordinària 

Fins al 03/03/2023 

3.2 Convocatòria 2n semestre 

Assignatures 1r curs grau Infermeria 

i Teràpia Ocupacional 

Data tancament actes 05/07/2023 

excepció de 
bioestadistica de TO 

que tancarà el dia 7/7  

Data concretada email Mireia 12/07/2022 

Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió 
extraordinària 

Data límit de sol·licitud 
21/07/2023  

data límit de resolució 
setembre 2023 

 
Resta d'assignatures grau Infermeria i Teràpia Ocupacional 



 
Data tancament actes 

2n ---> 07/07/2023 

3r ---> 07/07/2023 

4t ---> 15/06/2023 a 
les 15:00h. 
Estudiants que 
aproven 4rt. 

Reavaluació de TFG   

21/06/2022 a les 
15:00h 

Dates pendents de concretar 

Sol·licitud d'avaluació per compensació i de revisió 
extraordinària. 

Data límit de 
sol·licitud 21/07/2023 

Data límit de 
resolució setembre 
2023 

Tancament actes TFG i pràctiques Es podrà perllongar 
fins setembre 2023 

 

 
4. BEQUES GENERALS DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT 

Període de sol·licituds de beques Del 30/03 al 12/05/2022 – ampliat al 16/05/2022 

Per a que l'estudiant sigui considerat com a "becari 

condicional" i no hagi d'abonar les taxes públiques 

acadèmiques, ha de presentar "el resguard de 

presentació que emet el Ministeri. 

 

A la secretaria acadèmica a gestiomatricula@euit.fdsll.cat data 
màxima 12/07/2022 

 
 
5. RECONEIXEMENT ACADÈMIC 

 
5.1 Reconeixement acadèmic 

 
Període per a presentar la sol·licitud 

Data límit de resolució per 

a estudiants que 

finalitzen 

Data límit de resolució per a la resta de 

sol·licituds 

Del 04/05 al 17/06/2022 07/07/2022 09/09/2022 

De l'01/07 al 07/09/2022 16/09/2022 14/10/2022 

Del 12/09 al 28/10/2022 14/11/2022 14/11/2022 

Del 09/01 al 27/01/2023 10/02/2023 22/02/2023 

 
6. RÈGIM DE PERMANÈNCIA 

 
6.1 Sol·licituds de canvi de règim de dedicació 

Tràmit Data límit 

Període extraordinari de canvi de règim de dedicació per als 

estudiants de nou accés 
28/10 al 03/11/2022 

Canvi de règim de dedicació per a la resta d'estudiants Abans de la matrícula 

 

7.2 Resta de sol·licituds 
Període per presentar la 

sol·licitud 

Data límit per a la seva 

resolució 

 
 
 
 
 
 

Sol·licitud de permanència 2022/23 i 2023/2024 

Del 02/09/2022 al 

08/09/2022 
18/10/2022 

Del 16/09/2022 a 

l'11/10/2022 
22/11/2022 

Del 17/10/2022 al 

08/11/2022 
13/12/2022 

De l'11/11/2022 al 

17/01/2023 
07/02/2023 

Del 20/01/2023 al 

14/03/2023 
05/05/2023 

Del 16/03/2023 al 

13/06/2023 
11/07/2023 

7.3 Informe d'aplicació del Règim de Permanència en el curs. Gestió Acadèmica 
 

Tràmit Data límit 

mailto:gestiomatricula@euit.fdsll.cat


Tramesa de l'informe del Deganat o Direcció de centre a l'Àrea d’Afers 

Acadèmics 

 

11/02/2023 

Tramesa de l'informe d'universitat des de l'Àrea d'afers Acadèmics al 

Consell Social 
23/03/2023 

 

 
7. PROVES D'APTITUD HOMOLOGACIÓ TÍTOLS ESTRANGERS 

 

Convocatòria oficial de revisió expedient Del 06 al 27/02/2023 

Sol·licitud de matrícula requisits Formatius Complementaris Del 19 al 31/05/2023 

 

10. FESTIUS 

 

12/10/2022 - Festa Nacional d'Espanya – dilluns 

31/10/2022 – Festiu – dilluns 

01/11/2022 – Tots Sants - dimarts 

05/12/2022 – Festiu - dilluns 

06/12/2022 – Dia de la Constitució - dimarts 

07/12/2022 – Festiu – dimecres 

 

08/12/2022 - Immaculada -dijous 

09/12/2022 – Festiu – divendres 

 

Vacances Nadal: del 23/12/2022 fins al 07/01/2023 (ambdós 
inclosos) 

 

Vacances Setmana Santa: del 03 al 10 d’abril de 2023 (ambdós 
inclosos)  

 

03/07/2023–Festa Major de Terrassa - dilluns  

 

Notes 
 

La Secretaria romandrà tancada en els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i Agost. 

Aquesta Secretaria es reserva el dret de canviar alguna de les dates d’aquest calendari depenent de les incidències que puguin haver-hi, 

d'acord amb la Normativa de la UAB. Tots els canvis seran publicats al web de l'EUIT i al moodle. 

Terrassa,, juny de 2022 
 

 
Aprovat per CGA 13/06/2022 – aquest document està en revisió durant el curs. 
 
 
  

 


