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ALUMNES DE NOU INGRÉS 
 

Cursos Propis  
En la infografia següent es resumeix el procediment a seguir per començar a 
cursar estudis de: 

 Especialista en Serveis de Cuina i Restauració 
 Especialista en Alta Cuina 
 Direcció i Gestió de Restaurants i Bars 

 

 
 

Procediment per la preinscripció i matrícula 
 Per preinscribir-te, has d’emplenar el formulari de preinscripció  i enviar-

ho per correu electrònic a secretaria.hoteleria@uib.es . Per més 
informació pots posar-te en contacte via telefònica en el 971 17 24 72- 
971 17 23 75 o per correu electrònic a secretaria.hoteleria@uib.es.  

 Una vegada tinguis les notes pots sol·licitar cita prèvia per la matrícula en 
el següent enllaç: 

http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/secretaria-academica.asp#agendas 
 
 

Preinscripció

• Consultar terminis 
• Emplenar i enviar a secretaria.hoteleria@uib.es el 

formulari de preinscripció que et pots descarregar de la 
web

Matrícula

• Sol·licitar cita prèvia a l'apartat de Secretaria de la web
• Emplenar el full de matrícula que se te entregarà a 

Secretaria
• Entregar fotocòpia de les notes i del DNI
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Terminis 
Estudis Preinscripció Matrícula 
Especialista en 
Serveis de 
Cuina i 
Restauració 

A partir de l’1 de 
juny 

 De l’1 de juny al 15 de juliol 
 Fora d’aquest termini pots posar-te en 

contacte o bé telefònicament en el 971 172 
472 o a través del següent correu electrònic 
secretaria.hoteleria@uib.es i et donaran cita 
per la matrícula 

Especialista en 
Alta Cuina 

A partir de l’1 de 
juny 

 Primer termini: De l’1 de juny al 15 de juliol 
 Segon termini: del 26 de setembre al 23 

d’octubre  
Direcció i Gestió 
de Restaurants i 
Bars 

A partir de l’1 de 
juny 

 Primer termini: De l’1 de juny al 15 de juliol 
 Segon termini: del 26 de setembre al 23 

d’octubre  
 

Documentació 
A continuació, t’indiquem la documentació que deus aportar el dia de la 
matrícula: 

 El full de matrícula emplenat que se t’entregarà a Secretaria. 
 Fotocòpia del DNI. 
 Fotocòpia de les notes. 

No se te considerarà matriculat fins que no hagis abonat, l’import total de la 
matrícula en el cas de pagament al comptat o el primer termini en el cas de 
pagament fraccionat. La falta de pagament de l’import de la matrícula originarà 
l’anul·lació d’aquesta, de forma automàtica sense notificació prèvia, el dia 
següent al venciment del termini. 
 

Cicles Formatius de Formació Professional 
 

 Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics 1 
 

Estudis Preinscripció Matrícula 
Tècnic Superior 
en Gestió 
d’Allotjaments 
Turístics 

A partir de l’1 de 
juny 

 De l’1 de juny al 15 de juliol 
Fora d’aquest termini pots posar-te en contacte o 
bé telefònicament en el 971 172 472 o a través 
del següent correu electrònic 
secretaria.hoteleria@uib.es i et donaran cita per 
la matrícula 
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Procediment per la preinscripció i matrícula 
 Per preinscribir-te, has d’emplenar el formulari de preinscripció  i enviar-

ho per correu electrònic a secretaria.hoteleria@uib.es . Per més 
informació pots posar-te en contacte via telefònica en el 971 17 24 72- 
971 17 23 75 o per correu electrònic a secretaria.hoteleria@uib.es.  

 

Grau de Direcció Hotelera 
 Preinscripció: consultar https://estudis.uib.es/estudis-de-

grau/grau/direccio-hotelera/GDHO-P/admissioIMatricula.html 
 Admissió: Els alumnes admesos rebran un sms en el telèfon indicat a la 

preinscripció. 
 Matrícula: Per poder formalitzar la matrícula és obligatori acceptar la plaça 

a la UIBdigital i sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç 
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/secretaria-
academica.asp#datetime.  

 
La matrícula es realitzarà de manera presencial a la Secretaria de l’EHIB. En 
caso de no acceptar la plaça o no matricular-te perdràs el dret d’iniciar els estudis 
en aquesta convocatòria de places. Els alumnes no admesos per poder continuar 
dins el procés de selecció han de confirmar que volen seguir estant en llista 
d’espera a la mateixa UIBdigital. 
 
El preu de la matrícula es pot consultar en:  
http://www.ehib.es/novadocuments/PreusGrau.pdf 

ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIS 
Cursos Propis 
 
Estudis Matrícula 
Especialista en Serveis de Cuina i 
Restauració (segon curs) 

del 14 al 16 de setembre 

Especialista en Alta Cuina del 24 de setembre al 23 de octubre 
Direcció i Gestió de Restaurants i Bars del 24 de setembre al 23 de octubre 
Especialista en Allotjaments 
Comercialització Hotelera (segon curs) 

del 24 de setembre al 23 de octubre 

Direcció Hotelera Internacional (pla en 
extinció) 

del 24 de setembre al 23 de octubre  
Informació pels alumnes del títol propi de Direcció 
Hotelera Internacional 
Podeu consultar la informació relacionada amb la 
seva titulació en el següent document adjunto 
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És imprescindible sol·licitar cita en http://www.ehib.es/escuela-de-
hoteleria/secretaria-academica.asp#agendas 

 
Grau de Direcció Hotelera 
Matrícula:  
Segon i Tercer curs: de l’1 al 8 de setembre. 
Se li enviarà per sms i correu electrònic el dia i l’hora de la seva cita, en funció 
de la seva mitjana competitiva. 
 
Quart curs: del 9 al 12 de setembre  
Se li enviarà per sms i correu electrònic el dia i l’hora de la seva cita, en funció 
de la seva mitjana competitiva. 
 
Alumnes amb 3 o menys assignatures per finalitzar els estudis 
El 13 de setembre. 
Per aquests alumnes és imprescindible sol·licitar cita prèvia: 
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/secretaria-academica.asp#agendas 
 
La matrícula es formalitzarà de manera presencial a la Secretaria de l’EHIB 
situada a l’edifici Arxiduc Lluis Salvador. 


