Calendari laboral 2018
•

Període de tancament dels edificis de la Universitat al mes d’agost: del dia 8
al dia 24 d’agost, ambdós inclosos.

•

Obertura de biblioteques durant els períodes d’exàmens i els períodes no
lectius per a l’any 2018
A) Obertura els caps de setmana en període d’exàmens

Durant els caps de setmana d’exàmens la biblioteca del Ramon Llull romandrà oberta
de 8 a 20.45 hores.
•
•

Gener – Febrer: 13-14, 21, 27-28,de gener i 3-4 de febrer (20/01 – Festiu Palma)
Juny-Juliol: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 i 30 de juny i 1, 7-8 de juliol

B) Obertura per les vacances de Pasqua
Els dies laborables de les vacances de Pasqua, els dies 3, 4, 5 i 6 d’abril, la biblioteca del
Ramon Llull romandrà oberta de 8 a 14 hores. També la biblioteca de la Seu d’Eivissa i
Formentera.

C) Canvis als horaris d’obertura als mesos de juliol i setembre
A conseqüència dels canvis en la realització dels exàmens les biblioteques del campus
romandran obertes del dia 1 fins al 13 de juliol, de les 8 a les 20:45 hores i de l’1 fins al 14 de
setembre de 8 a 14 hores. La resta de mes obriran amb el seu horari habitual.
Les biblioteques de la Seu d’Eivissa i Formentera i de Menorca, en el mateix període, obren de
dilluns a divendres, de les 8 a 20 h.

D) Obertura per les vacances del mes d’agost
Durant el període de vacances del mes d’agost, la biblioteca de l’edifici Ramon Llull
romandrà oberta de 8 a 14 hores.
E) Obertura per les vacances de Nadal 2018/2019
Els dies laborables de les vacances de Nadal, la biblioteca de l’edifici Ramon Llull
romandrà oberta de 8 a 14 hores. També la biblioteca de la Seu d’Eivissa i Formentera.
Horari d’estiu de les consergeries
El calendari de l’any acadèmic ha anat variant aquests darrers anys, i això ha fet que
la redacció del punt 4 de l’article 12. Horari dels empleats públics adscrits a les
consergeries, esdevingui ineficaç, per aquest motiu s’acorda que quedi redactat de la
forma següent:

Juliol:
•

•

De dia 1 a dia 13 de juliol els edificis que tenguin el servei de biblioteca i
documentació obert podran tancar l’edifici a les 21:00 hores, durant aquest
període els edificis que no tenguin cap activitat programada podran tancar a les
20:00 hores.
A partir de dia 14 de juliol es permet tancar a les 20:00 tots els edificis, sempre
que no hi hagi cap activitat programada a l’edifici.

Agost: els edificis que romanguin oberts tancaran a les 14:00 hores.
Setembre: De dia 1 a dia 15 de setembre es podrà tancar l’edifici a les 20:00 hores,
sempre que no hi hagi cap activitat programada a l’edifici, atès que dia 10 comença el
període lectiu del curs acadèmic 2018-19.
Les consergeries dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas
poden, si escau, tenir un sistema de guàrdies del dia 8 al dia 24 d’agost per rebre
mercaderies.

