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Des de fa més de 30 anys l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona treballa per formar els futurs 
professionals de l’hostaleria, tant en coneixements teòrics com tècniques, hàbits i actituds 
professionals. Degut al compromís que hi ha d’oferir  formació de qualitat crea un programa que 
beques i ajudes amb el fi que cap alumne, amb la capacitat i motivació suficient, deixi d’estudiar 
per raons econòmiques.  

Els alumnes de nou ingrés a l’ESHOB poden tramitar la seva sol·licitud d’ajuda, en els terminis fixats, 
un cop abonada la matrícula del primer curs que correspongui. Les ajudes que concedeix ESHOB o 
els seus col·laboradors són totalment compatibles amb les que pugui oferir l’Estat, Comunitat 
Autònoma o altres institucions privades. No són acumulables les ajudes descrites en aquest 
document. 

La resolució de les sol·licituds presentades correspondrà a l’ òrgan designat en cada cas i la seva 
decisió serà inapel·lable. La concessió es notificarà a cada un dels beneficiaris de les ajudes 
mitjançant una carta a l’adreça postal que figura en la sol·licitud presentada.  

Els sol·licitants de les ajudes hauran de complimentar i entregar l’imprès de la sol·licitud i la 
documentació acreditativa al Departament Acadèmic (2a planta) dins el període indicat en cada 
cas.   
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Beca a l’estudi GHB - GREMI D’HOTELS DE BARCELONA 

El Gremi d’Hotels de Barcelona concedeix una beca del 50% de l’import del primer curs del Graduat 
en Direcció Hotelera per donar una empenta al desenvolupament professional dins el sector 
hoteler de Barcelona. 

Requisits: 

Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel·lent  

Acreditar el domini d’ una o varies llengües 

Nivell de renda familiar 

Treball d’Investigació de Batxillerat (opcional) 

 

Documentació a presentar: 

- Sol·licitud d’ajuda complimentat, un cop formalitzada la matriculació del nou curs 
- DNI 
- Certificat acadèmic de 1r i 2n de batxillerat 
- Nota de la selectivitat 
- Nota mitja de Batxillerat 
- Documents acreditatius d’idiomes (opcional) 
- Carta de motivació 

Terminis 

- Data límit presentació sol·licitud i documentació: 12 setembre 2016 
- Data inici de curs: 12 de setembre 
- Data publicació resolució: 16 de setembre 2016 
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Beca a l’estudi GRB - GREMI DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA 
 

El Gremi de Restauració de Barcelona concedeix dues beques del 50% de l’import del primer curs 
del Tècnic de Grau mitjà en Cuina i Gastronomia (torn de tarda) per donar una empenta al 
desenvolupament professional dins el sector de la restauració de Barcelona. 

Requisits: 

Tenir una nota superior a la resta de candidats i valorada com a excel·lent  

Acreditar el domini d’una o varies llengües 

Nivell de renda familiar 

 

Documentació a presentar: 

- Sol·licitud d’ajuda complimentat, un cop formalitzada la matriculació del nou curs 
- DNI 
- Certificat acadèmic de 3r i 4rt d’ ESO (o titulació d’accés equivalent) 
- Nota mitja d’ ESO 
- Documents acreditatius d’idiomes (opcional) 
- Carta de motivació 

Terminis 

- Data límit presentació sol·licitud i documentació: 12 setembre 2016 
- Data inici de curs: 12 de setembre 
- Data publicació resolució: 16 de setembre 2016 
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SOL·LICITUD D’AJUDES A L’ESTUDI 

Sol·licitant: 

Nom:  Cognoms:    
      
DNI:      
      
Adreça :    CP:  
      
Població:   Província:   
      
Curs (pel qual es sol·licita l’ajuda):    
    
Estudis cursats actualment:    

 

Ajuda sol·licitada: 

X AJUDA SOL·LICITADA IMPORT 
 Antic alumne ESHOB 10% import primer curs 
 Antic alumne Fundació Abat Oliba  10% import primer curs 
 Família nombrosa 5% import curs 
 Família monoparental 5% import curs 
 Associats gremis 10% import primer curs 
 Beca GHB – Direcció Hotelera 50% import primer curs  
 Beca GRB – Restauració 50% import primer curs 

 

Documentació a presentar: 

- Sol·licitud d’ajuda complimentat, un cop formalitzada la matriculació del nou curs 
- Fotocòpia del DNI i de la documentació acreditativa (si s’escau) 
- Certificat acadèmic de 1r i 2n de batxillerat o 3r i 4rt d’ ESO (o titulació d’accés equivalent) 
- Nota de la selectivitat (si s’escau) 
- Nota mitja de Batxillerat o d’ESO  
- Documents acreditatius d’idiomes (opcional) 
- Carta de motivació 

El sota signant declara ser coneixedor de la Normativa de les ajudes a l’estudi de l’Escola Superior 
d’Hostaleria de Barcelona i accepta les obligacions inherents a la concessió d’ajudes. La resolució de 
la concessió es comunica als sol·licitants segons el calendari de la Comissió d’ajudes a l’estudi de 
l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. 

Signatura:                          Barcelona, ___ de _____________de 2016 

 

 

Vostè ha facilitat voluntàriament les dades per gestionar la seva sol·licitud d’ajuda als estudis. Li comuniquem que aquestes dades 
s’inclouran en un fitxer de la Fundació Escola de Restauració i Hostalatge de Barcelona, la qual té la titularitat d’aquests fitxers. Per 
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se a gestioacademica@eshob.com o presentar-se a Secretaria 
Acadèmica de l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. 
ESHOB – Pg. del Taulat, 243 – 08019 Barcelona – 93 4532904 – escola@eshob.com 

Curs acadèmic 
20__ 20__ 


