CALENDARIO ACADÉMICO PARA O CURSO ACADÉMICO 2018-2019 DA EPS
(Aprobado na xunta de escola do 30-05-2018)
§ ACTIVIDADES ACADÉMICAS DOCENTES DOS GRAO E MESTRADOS:
Período
Primeiro Cuadrimestre 10 de setembro 2018 ao 21 de decembro 2018
Segundo Cuadrimestre 29 de xaneiro 2019 ao 16 de maio 2019
AVALIACIÓN GRADOS E MESTRADOS:
Período de Probas de
Convocatoria
Avaliación
Do 26 de novembro ao 10 de
decembro
Adianto de
Convocatoria*
TFG adiantada

§

Materias do primeiro
cuadrimestre

Materias do segundo
cuadrimestre

2º Oportunidade

**Do 8 ao 25 de xaneiro de
2019
TFG /TFM Fixados en CTFG e
CTFM
***20 de maio ao 10 de
xuño 2019
TFG /TFM Fixados en CTFG e
CTFM
26 de xuño ao 16 de xullo
2019****
TFG /TFM Fixados en CTFG e
CTFM/ Prácticas

Data límite de sinatura e
entrega de actas
12 de decembro de 2018
21 de decembro de 2018
8 de febreiro de 2019
8 de marzo de 2019
21 de xuño de 2019
5 de xullo 2019
24 de xullo de 2019
25 de setembro 2019

* So naquelas materias que haxa solicitudes
** En cumprimento do artigo 16 “Corrección das actividades de avaliación” da Normativa de Avaliación
académica en vigor, as probas, prácticas, memorias e traballos que sirvan para a avaliación continua do
estudante deberán ser corrixidos e cualificados ao longo de cuadrimestre, e como mínimo tres días
antes da data establecida para o inicio do período de avaliación no calendario académico, neste caso e
19 de decembro do 2019.
*** En cumprimento do artigo 16 “Corrección das actividades de avaliación” da Normativa de Avaliación
académica en vigor, as probas, prácticas, memorias e traballos que sirvan para a avaliación continua do
estudante deberán ser corrixidos e cualificados ao longo de cuadrimestre, e como mínimo tres días
antes da data establecida para o inicio do período de avaliación no calendario académico, neste caso e
13 de maio do 2019.
****Os exames organizaranse de forma que se realicen primeiro aqueles correspondentes ás materias
do primeiro cuadrimestre ea continuación os das materias do segundo cuadrimestre.

§

PERIODOS NON LECTIVOS
v 22 de decembro do 2018 ata 7 de xaneiro do 2019 (ambos os dous
incluídos)
v 28 de Xaneiro por festividade de San Tomé Aquino
v 4 e 5 de marzo do 2019
v 15 de abril ao 22 de abril do 2019 (ambos os dous incluídos)
v 22 marzo Festividade de San Pepe

