
PROGRAMA DE BEQUES UNIVERSITARIES ALS ESTATS UNITS 

 

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha arribat a un acord amb 
l’empresa EYTI SPAIN, representant a Catalunya d’International Doorway, per 
promoure els seus programes de beques als Estats Units amb un tractament especial 
per els nostres federats. Les principals característiques són: 

 No cal haver aprovat la selectivitat espanyola per accedir al programa esportiu. 

 Nivell d’anglès equivalent al TOEFL. En cas de no arribar a aquest nivell, al primer 
curs la universitat farà un intensiu a l’alumne. 

 EYTI SPAIN gestiona tots els tràmits amb els Estats Units. 

 L’import de la beca serà un percentatge d’entre el 50% i el 100% del cost total dels 
estudis més la manutenció. 

 Hi han tres tipus de beca: esportiva per una banda, acadèmica “try-out” i 
acadèmica i màster. 

 

BEQUES ESPORTIVES 

Dirigida a estudiants amb bones habilitats esportives. L’objectiu és l’obtenció del títol 
universitari als Estats Units, així com la millora del rendiment esportiu. Es poden 
obtenir des dels 16 fins als 26 anys. 

Les beques esportives van dirigides exclusivament als següents esports: futbol, tennis, 
golf i basquet. 

La selecció es fa en dos fases. A la primera es fa un preestudi dels candidats segons el 
perfil acadèmic i esportiu. La segona es fa en un campus als Estats Units amb la 
presència de cercapromeses universitaris. 

L’empresa garanteix que superades les dues fases, els candidats rebran, com a mínim, 
tres propostes de beca amb un mínim del 50% i dos d’import superior que garanteixen 
una despesa màxima de 10.000 dòlars (7.800 euros aproximadament). La mitjana 
obtinguda en els darrers anys dels expedients gestionats per EYTI SPAIN és del 75%. 

 

BEQUES ACADÉMIQUES “TRY-OUT” 

El programa està creat per a esportistes de disciplines esportives com per exemple: 
natació, atletisme, voleibol i beisbol, en el cas dels homes. En el cas de les dones, està 
dissenyada per esports com hoquei gespa, voleibol, softbol i atletisme. Aquests 
exemples no exclouen altres esports, els quals seran valorats individualment en funció 
de disponibilitat. 



Les beques “try-out”, on l’esport té un component esportiu igual d’important que les 
beques esportives, es tramita com una beca acadèmica que garanteix la prova 
d’avaluació pels responsables esportius de l’equip universitari una vegada l’estudiant 
ja es troba a la mateixa universitat. No garanteix la inclusió como a membre de l’equip, 
però si garanteix la beca acadèmica. 

La selecció es fa en una sola fase de revisió d’expedient acadèmic i esportiu, que es 
gestiona directament amb el departament d’Admissions dels Estats Units. 

L’empresa garanteix que, superada la fase de revisió de l’expedient, els candidats 
rebran, com a mínim, tres propostes de beca amb un mínim del 50% i dos d’import 
superior que garanteixen una despesa màxima de 10.000 dòlars (7.800 euros 
aproximadament). La mitjana obtinguda en els darrers anys dels expedients gestionats 
per EYTI SPAIN és del 75%. 

 

BEQUES ACADÈMIQUES I MÀSTER 

Programa dirigit a estudiants que tenen l’objectiu d’obtenir un títol universitari als 
Estats Units. Es poden obtenir des dels 18 fins als 30 anys. 

L’empresa garanteix que, superada la fase de revisió de l’expedient, els candidats 
rebran de beques acadèmiques, com a mínim, tres propostes de beca amb un mínim 
del 50% i dos d’import superior que garanteixen una despesa màxima de 10.000 dòlars 
(7.800 euros aproximadament). La mitjana obtinguda en els darrers anys dels 
expedients gestionats per EYTI SPAIN és del 75%. 

Per a candidats de beques Màster i Postgraus, l’empresa garanteix que superada la 
fase de revisió de l’expedient, els candidats rebran, com a mínim, una proposta de 
beca que garanteix una despesa anual màxima de 17.000 dòlars (13.200 euros 
aproximadament). 

 

 

*** Per més informació contactin amb el Sr. Óscar Tarré al telèfon 935903445 o a 
l’adreça de correu info@eytispain.com. 
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