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Calendari lectiu de 
l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. 

Curs 2021-22 
1. Calendari escolar 

Aquesta normativa regula el calendari escolar per al curs acadèmic 2021-22. 

Estudis de Direcció Hotelera Internacional: Diploma Universitari de Direcció 
Hotelera Internacional  

1.1.  Pla 2014, curs DHI 2, 3 i 4 (sense docència)  

1.1.1. El període lectiu serà del 20 de setembre de 2021 al 21 de gener de 2022, per al 
primer semestre. I del 14 de febrer al 27 de maig de 2022 per al segon semestre. 
Aquests períodes lectius inclouen el suport del professorat, lliurament de material, 
l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària. 

1.1.2. Les avaluacions complementàries de les assignatures del primer semestre i els 
exàmens parcials es realitzaran entre els dies 10 i 21 de gener de 2022, ambdós 
inclosos. 

1.1.3. Les avaluacions extraordinàries de les assignatures del primer semestre es faran 
entre els dies  07 i 18 de febrer de 2022, ambdós inclosos.  

1.1.4. Les avaluacions complementàries de les assignatures del segon semestre i 
anuals es realitzaran entre els dies 30 de maig i 10 de juny de 2022 ambdós 
inclosos.  

1.1.5. Les avaluacions extraordinàries de les assignatures del segon semestre i anuals 
es faran entre els dies 4 i 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 

1.1.6. Les assignatures Pràcticum I i II es cursaran fins al 30 de setembre de 2022.  

 

1.2. Estudis d’Especialista en Allotjaments i Comercialització Hotelera  

1.2.1. A primer curs, el període lectiu serà del 20 de setembre de 2021 al 28 de gener 
de 2022 per al primer semestre, i del 31 de gener al 03 de juny de 2022 per al segon 
semestre. 

A segon curs, el període lectiu serà del 2 de novembre de 2021 al 21 de gener de 
2022 per al primer semestre i del 24 de gener al 08 d’abril de 2022 per al segon 
semestre. 

1.2.2. A primer curs, les avaluacions complementàries de les assignatures del primer 
semestre i els exàmens parcials, si escau, d’assignatures anuals, es realitzaran entre 
els dies 24 i 28 de gener de 2022, ambdós inclosos. 



 

 

2 

A segon curs, les avaluacions complementàries de les assignatures del primer 
semestre i els exàmens parcials, si escau, d’assignatures anuals, es faran entre els 
dies 17 i 21 de gener de 2022, ambdós inclosos.  

1.2.3. A primer curs, les avaluacions extraordinàries de les assignatures del primer 
semestre es faran entre els dies 21 i 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos. 

A segon curs, les avaluacions extraordinàries del primer semestre es realitzaran 
entre els dies 14 i 18 de febrer de 2022, ambdós inclosos. 

1.2.4. A primer curs, les avaluacions complementàries de les assignatures del segon 
semestre i de les anuals es realitzaran entre els dies 30 de maig i 3 de juny de 2022, 
ambdós inclosos. 

A segon curs, en el cas de les assignatures de segon semestre i de les anuals, les 
avaluacions complementàries es realitzaran entre els dies 04 i 08 d’abril, ambdós 
inclosos. 

1.2.5. A primer curs, les avaluacions extraordinàries de les assignatures del segon 
semestre i de les anuals es faran entre els dies 27 de juny i 1 de juliol de 2022, 
ambdós inclosos. 

A segon curs, les avaluacions extraordinàries del segon semestre es faran entre els 
dies 06 de juny i 10 de juny de 2022, ambdós inclosos. 

1.2.6. Les pràctiques d'empresa, segons les dates i el nombre d'hores establerts pel 
centre i acordats amb les empreses receptores, es faran fins al 30 de setembre de 
2022. 

  

1.3. Estudis d’Especialista en Serveis de Cuina i Restauració: primer i segon 
curs 

1.3.1. L’inici del període lectiu del primer semestre per al primer curs i el segon curs 
serà el 20 de setembre de 2021 i la finalització per al grup 1, el 28 de gener de 2022, 
i per al grup 2, el 4 de febrer de 2022. 

1.3.2. L’inici del període lectiu del segon semestre per al primer curs i el segon curs 
serà, per al grup 1, el 7 de febrer, i per al grup 2, el 14 de febrer, i la finalització serà 
el 3 de juny de 2022 per a ambdós grups. 

1.3.3. Les avaluacions complementàries de les assignatures del primer semestre i els 
exàmens parcials, si escau, de les assignatures anuals seran: 

1.3.3.1. Grup 1: entre els dies 31 de gener i 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos. 

1.3.3.2. Grup 2: entre els dies 7 i 11 de febrer de 2022, ambdós inclosos. 

1.3.4. Les avaluacions extraordinàries de les assignatures del primer semestre es faran: 

Grup 1 i grup 2: entre els dies 21 i 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos. 

1.3.5. Les avaluacions complementàries de les assignatures del segon semestre i de 
les assignatures anuals es faran: 

Grup 1 i grup 2: entre el 6 i el 10 de juny de 2022, ambdós inclosos. 

1.3.6. Les avaluacions extraordinàries de les assignatures del segon semestre i de les 
anuals es faran: 

Grup 1 i grup 2: entre el 4 i el 8 de juliol de 2022, ambdós inclosos. 
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1.3.7. Les pràctiques d'empresa, segons les dates i el nombre d'hores establerts pel 
centre i acordats amb les empreses receptores, es faran fins al 30 de setembre de 
2022. 

 

1.4. Estudis de Direcció i Gestió de Restaurants i Bars  

1.4.1. El període lectiu de les assignatures serà el comprès entre el 2 de novembre de 
2021 i el 08 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 

1.4.1. Les avaluacions complementàries es realitzaran entre els dies 04 i 08 d’abril de 
2022, ambdós inclosos. 

1.4.2. Les avaluacions extraordinàries es faran entre1els dies 30 de maig i 3 de juny de 
2022, ambdós inclosos. 

 

1.5. Estudis d’Especialista en Alta Cuina  

1.5.1. El període lectiu de les assignatures serà el comprès entre el 2 de novembre de 
2021 i el 08 d’abril de 2022, ambdós inclosos. 

1.5.2. Les avaluacions complementàries es realitzaran entre els dies 7 i 8 d’abril de 
2022, ambdós inclosos. 

1.5.3. Les avaluacions extraordinàries es faran entre els dies 30 de maig i 3 de juny de 
2022, ambdós inclosos. 

1.5.4. En acabar les classes es faran les pràctiques d'empresa voluntàries, segons les 
dates i el nombre d'hores establerts pel centre i acordats amb les empreses 
receptores. 

1.6. Grau de Direcció Hotelera 

1.6.1. El calendari serà el comprès entre el 20 de setembre de 2021 i l’inici de l’any 
acadèmic 2022-23, excepte per a aquelles activitats acadèmiques que estiguin 
autoritzades a realitzar-se amb posterioritat. 

1.6.2. L’inici del període lectiu del primer semestre, que inclou la impartició de la 
docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà el 20 de 
setembre de 2021, i el final, el 31 de gener de 2022. Les classes acabaran el 14 de 
gener de 2022. 

1.6.3. L’inici del període lectiu del segon semestre, que inclou la impartició de la 
docència, l’avaluació contínua i, si escau, l’avaluació complementària, serà el 21 de 
febrer de 2022, i el final, el 23 de juny de 2022. Les classes acabaran el 09 de juny 
de 2022. 

1.6.4. Les avaluacions complementàries es programaran en deu dies hàbils, sense 
comptar dissabtes, diumenges ni festius, al final del període lectiu de cada semestre.  
Entre el 17 de gener i el 31 de gener de 2022, ambdós inclosos, per a les 
assignatures de primer semestre, i entre el 10 i el 23 de juny de 2022, ambdós 
inclosos, per a les assignatures del segon semestre. 

1.6.5. Les avaluacions extraordinàries es programaran sense comptar dissabtes, 
diumenges ni festius. Entre el 11 i el 18 de febrer de 2022 per a les assignatures de 
primer semestre, i entre el 4 i el 14 de juliol de 2022 per a les de segon semestre. 

1.6.6. Les defenses orals dels treballs de fi de grau seran fixades pels centres 
respectant en qualsevol cas el termini de tancament d’actes. 
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A proposta dels centres, es podrà fixar un segon període de defensa del treball de fi 
de grau i també de qualificacions de les pràctiques externes. El termini de lliurament 
d’actes d’aquest segon període serà el 30 de setembre de 2022. 

 

2. Lliurament d’actes: en compliment del Reglament acadèmic, les dates límit de 
lliurament d’actes degudament qualificades i signades per als respectius períodes 
d’avaluació són:  

 Per als estudis de Diploma Universitari de Direcció Hotelera Internacional, cursos 2n. 3r i 
4rt (sense docència): 

o el dia 02 de febrer per a l’avaluació complementària del primer semestre. 

o el dia 04 de març per a l’avaluació extraordinària del primer semestre. 

o el dia 22 de juny  per a l’avaluació complementària del segon semestre. 

o el dia 25 de juliol per a l’avaluació extraordinària del segon semestre. 

 Per als estudis d’Especialista en Allotjaments i Comercialització Hotelera: 

o Primer curs, el dia 11 de febrer per a l’avaluació complementària del primer 
semestre. 

o Primer curs, el dia 4 de març per a l’avaluació extraordinària del primer semestre. 

o Primer curs, el dia 10 de juny per a l’avaluació complementària del segon 
semestre. 

o Primer curs, el dia 8 de juliol per a l’avaluació extraordinària del segon semestre. 

o Segon curs, el dia 28 de gener per a l’avaluació complementària del primer 
semestre. 

o Segon curs, el dia 25 de febrer per a l’avaluació extraordinària del primer 
semestre. 

o Segon curs, el dia 29 d’abril per a l’avaluació complementària del segon 
semestre. 

o Segon semestre, 17  de juny per a l’avaluació extraordinària del segon semestre. 

 

 Primer i segon curs dels estudis d’Especialista en Serveis de Cuina i Restauració: 

o El dia 11 de febrer per a l’avaluació complementària del primer semestre del grup 
1. 

o El dia 18 de febrer per a l’avaluació complementària del primer semestre del grup 
2. 

o El dia 4 de març per a l’avaluació extraordinària del primer semestre del grup 1 i 
2. 
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o El dia 17 de juny per a l’avaluació complementària del segon semestre del grup 1 
i 2. 

o El dia 15 de juliol per a l’avaluació complementària del primer semestre del grup 1 
i 2. 

 

 Per als estudis de Direcció i Gestió de Restaurants i Bars i per als d’Especialista en Alta 
Cuina, els dies 29 d’abril per a l’avaluació complementària i 10 de juny per a l’avaluació 
extraordinària. 

 Per al Grau de Direcció Hotelera: 

o Els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions definitives i signades de les 
assignatures del primer semestre i del segon semestre seran, respectivament, el 
2 de març i el 22 de juliol de 2022. 

 

S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 23 de desembre de 
2021 al 6 de gener de 2022, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 14 al 24 d’abril de 
2022, també inclosos. 

Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin del municipi 
de Palma. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 26 de novembre de 2021. 

Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2022. 

 
 

Palma, 21 de maig de 2021 

 
 
 
La Direcció 


