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Com interpreto els horaris publicats en el web de 
l’Escola? 

Els horaris publicats en suport pdf contenen molta informació en un espai limitat. És molt important que 

preparis diferents propostes d’horaris (per si hi ha grups tancats en el moment de la teva matrícula), tenint 

en compte les indicacions que detallem a continuació a fi d’evitar solapaments. 

 

 

Nom de l’assignatura en sigles 

És probable que, per la quantitat d’informació de la casella de l’horari, el nom de les assignatures aparegui 

amb les seves sigles i no amb el nom complet. En tot cas, pots conèixer a què corresponen les sigles si 

mires la llegenda de la part inferior de quadre. 

 

 
 

 

Grups de Teoria, Problemes i Laboratori 

Cada assignatura organitza el seu temps de docència en hores de teoria, problemes i laboratori. La 

indicació concreta de a què es destinaran les hores de classe d’una assignatura la trobaràs a la part dreta 

de la casella de l’horari, de la següent manera: 

- (T): Teoria 
- (P): Problemes 
-  (L): Laboratori 

 

Teoria i problemes s’impartiran a l’aula gran per a tot el grup matriculat (M1, T1...); a laboratori hi assistirà 

només el subgrup convocat (M11, M12; T11, T12; T13...). 

 

  

Sigles i nom de l’assignatura 
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També apareix la significació a la llegenda inferior del quadre d’horaris.  

 

 
 

 

Setmanes parells /setmanes senars 

Cada quadrimestre es composa de 20 setmanes, que són enumerades en el calendari acadèmic de cada 

titulació.  

 

 

 

 

Els grups de matrícula inclouen la realització de pràctiques en setmanes senars (1,3,5...) o parells (2,4,6...). 

Per tant, no tots els dies assignats a pràctiques tindràs realment pràctiques d’aquella assignatura. 

Aquesta indicació consta al costat del nom de l’assignatura (SS: setmana senar; SP: setmana parell). 

 

 

Setmanes agrupades 

A vegades, les pràctiques es realitzen en una de cada quatre setmanes (aproximadament un cop al mes).  

En aquest cas, la distribució dels grups de pràctiques és la següent: 

- grup assignat a la primera setmana de cada quatre: farà pràctiques les setmanes 1, 5, 9, 13. 
- grup assignat a la segona setmana de cada quatre: farà pràctiques les setmanes 2, 6, 10, 14. 
- grup assignat a la tercera setmana de cada quatre: farà pràctiques les setmanes 3, 7, 11, 15. 
- grup assignat a la quarta setmana de cada quatre: farà pràctiques les setmanes 4, 8, 12, 16. 

 

Aquesta indicació consta a l’esquerra del nom del grup de matrícula de la següent manera: 

- 14: primera setmana de cada quatre 
- 24: segona setmana de cada quatre 
- 34: tercera setmana de cada quatre 
- 44: quarta setmana de cada quatre  

Febrer 2011 

 

1 Termini per 
sol·licituds a les 
Comissions 
d’Avaluació Curricular 

2 Comissió Aval. 3 
4 Final de termini per 
sol·licitar continuïtat 
d’estudis 

 

7 P 8  9  10  11   

14  15 16 17 18  1 

21 22 23 24 25 2 

28        

 

Indicació del número de setmana 

Grups de teoria, problemes i laboratori 
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També apareix la significació a la llegenda inferior del quadre d’horaris.  

 

 
 

 

Dates concretes. 

Certes assignatures concentren la realització de les pràctiques en un període concret per cada grup de 

matrícula(dues o tres setmanes normalment). 

Aquesta indicació consta a la dreta de la casella de l’horari i apareix com una seqüència numèrica. La xifra 

correspon a la data d’inici i data final del període de pràctiques.  

En posem alguns exemples: 

- 020911−210911: des del 2 de setembre del 2011 fins el 21 de setembre de 2011 
- 231011−061111: des del 23 d’octubre del 2011 fins el 6 de novembre de 2011 

 

 
 

Setmanes agrupades de pràctiques 

Dates concretes de pràctiques 


