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Més informació
Enguany, les UFs finalitzades del primer 
quadrimestre (les que van tenir la primera 
convocatòria al febrer), tenen la segona 
convocatòria de recuperació durant la 
setmana del 25-28 de maig.

Les UFs començades i finalitzades durant 
el segon quadrimestre, rebran les notes de 
la primera convocatòria el 4 (data límit de 
lliurament de treballs i exàmens el 28 de 
maig). Fi del període lectiu 31 de maig. 

Aquestes UFs es podran recuperar en 
segona convocatòria entre el 14 i 16 de 
juny. És responsabilitat de cada alumne 
posar-se en contacte amb el professor de 
la UF suspesa per assabentar-se del dia 
d’examen o de la data de lliurament de 
treballs.

Durada de les UFs
Les UFs que tenen una durada anual, per 
tant abarquen primer i segon quadrimestre 

tenen la primera convocatoria el 4 de juny i 
la segona del 14 al 16 de juny

Obra Final o Projecte Integrat
L’obra final o projecte integrat és l’unic 
mòdul que té segona convocatòria a 
setembre, però per poder-s’hi presentar ha 
de tenir tots els mòduls superats.

Lliurament de notes es durà a terme el 
darrer dia de curs, el 22 de juny.

Assistència a classe
En cas que un alumne no assisteixi a un 
total el 80% de classes d’un mòdul, perd la 
primera convocatòria i la seva nota serà de 
N.A. (No Avaluat/da). Aquest/a alumne té 
dret a presentar-se en la segona convoca-
tòria de la UF no avaluada.

Tots els mòduls tenen 4 convocatòries ordinàries (dues cada curs), per tant cada UF té la possibilitat d’examinar-se 
en 1a convocatòria i/o, en cas de suspendre-la, en segona convocatòria durant un any acadèmic.
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