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La Noa Pisa Flotats té 15 anys i és estu-
diant de 4t d'ESO de l'escola Arrels. Va ser la 
guanyadora de la beca Mossèn Ferran de l'any 
2019. Hem parlat amb ella perquè ens expliqui 
la seva experiència a Irlanda, on ha cursat 
aquesta beca.

Quina ha estat la teva experiència com a 
guanyadora de la Beca Mossèn Ferran?

Des de molt petita sempre m'ha agra-
dat molt l'anglès i sempre m'havia vingut de 
gust provar una cosa així i quan vaig veure 
l'oportunitat ho vaig aprofitar. Jo crec que 
en aquesta experiència he tingut molta sort, 
perquè bàsicament des del principi fins al final 
hi ha hagut gent que m'ha recolzat tant aquí 
com allà. Per exemple la família era encanta-
dora, i vaig aprendre molt anglès amb ells. I a 
l'escola també, les noies de la classe, irlandeses 
i altra gent que també viatjava, de seguida 
em van acollir i va ser per mi una experiència 
inexplicable que segur que repetiria.

En què consisteix aquesta beca?
Aquesta beca consisteix a marxar uns mesos a estudiar a 

l'estranger, en el meu cas a Irlanda. Bàsicament endinsar-se en la 
seva cultura i millorar el nivell d'anglès i créixer personalment.

En quina ciutat i escola has cursat aquesta beca?
A Thurles (Irlanda) i l'escola es diu Presentation Secondary 

School, era una escola només de noies.

Quin ha estat el dia a dia d'aquests mesos a l'estranger?
A la casa en la qual vivia hi havia dos nens petits que eren 

bastant moguts i des de primera hora del matí que ja hi havia 
energia i em venien a despertar i llavors baixava a esmorzar. Com 
que és una zona bastant rural i jo vivia als afores, com a 20 minuts 
del centre de la ciutat, la mare em portava en cotxe i durant el 
trajecte parlàvem, escoltàvem música i quan arribava a l'escola em 
trobava amb les meves amigues d'allà. Dinàvem a l'escola i quan 
sortia, tornava cap a casa i passava la tarda amb els nens.

Com va ser el procés de selecció que t'ha permès ser la gua-
nyadora de la beca?

Al principi quan ens ho van passar a dir a les classes, vaig 
pensar en el fet de marxar 2 mesos, i això per una persona com 
jo, que sóc molt familiar i que m'agrada molt estar amb la meva 
família, no sabia si seria capaç d'afrontar-ho. I llavors la meva mare, 
que també és bastant com jo, va dir: Ho pots provar. I a més com 
durant el procés també treballes molt en anglès, ja t'haurà servit 
d'alguna cosa ni que no guanyis... I ho vaig provar.

Quins passos vas haver de seguir 
fins a arribar a ser la selecciona-
da?

Dins la beca et compten les 
notes escolars i també les actituds 
que has tingut durant els anys que 
has cursat l'ESO. També vaig haver de 
gravar un vídeo en el qual explicava 
els meus objectius i què volia fer, en 
anglès evidentment, i com veia el fet 
d'haver de marxar. També vaig haver 
de fer una prova escrita explicant per 
exemple les nostres pors en cas que  
hi anéssim i una  entrevista  en anglès 
amb persones que no coneixia.

I ara, quina és la teva intenció de 
cara a la formació en llengua es-
trangera?

Tinc molt clar que de cara al 
futur em vull seguir formant bastant 

en llengua estrangera i quan sigui més gran i vagi a la Universi-
tat marxar, però no a Irlanda, sinó més lluny, a Austràlia o Estats 
Units, un trimestre sencer i estudiar un temps allà per veure com 
es viu.

T'agradaria dedicar-te a alguna professió relacionada amb 
els idiomes?

Sí. Jo sóc una persona molt de llengües, més que de núme-
ros. Els números no se'm donen gens bé. Llavors evidentment que 
m'agradaria posar-hi l'anglès o algun altre idioma. Sempre m'ha 
agradat aprendre idiomes. I com que m'agradaria dedicar-me a les 
relacions públiques i la publicitat, trobo que sí que és necessari.

Creus en la importància de practicar una llengua estrangera 
des de ben petits?

Sí, jo ho trobo fonamental, perquè a més, avui en dia per 
viatjar, vagis on vagis, tothom sap anglès, ni que sigui una mica i 
de seguida et podràs comunicar.

El projecte In&Out vol potenciar l'habilitat comunicativa en 
llengua estrangera. Quina valoració li posaries a aquest pro-
jecte?

Jo trobo que aquest projecte està súper bé i que tenim molta 
sort tots els alumnes d'aquesta escola de poder comptar amb ell 
perquè sincerament potencia molt la llengua estrangera i a part de 
la beca hi ha altres activitats com per exemple el batxillerat dual, 
que en sóc alumna, que consisteix a cursar unes matèries d'un 
Institut americà, però on line, i et van convalidant les matèries. Per 
exemple, aquest any estic fent Història d'Amèrica i el nivell 3 d'an-
glès. Jo a l'escola la felicito completament per aquesta iniciativa.
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“...Va ser per mi una experiència inexplicable 
que segur que repetiria...”

Noa Pisa Flotats, guanyadora de la  
Beca Mossèn Ferran 2019
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I quina valoració faries de la Beca Mossèn Ferran inclosa dins 
el projecte In&Out?

Penso que és una gran oportunitat, perquè no tothom té la 
sort de poder marxar. Jo quan deia allà que venia d'una beca de la 
meva escola em deien: “Quina sort! M'agradaria que la meva escola 
ho pogués fer, això....”

Per què animaries als alumnes d'Arrels a presentar-se per 
obtenir aquesta beca?

Jo els diria que a part d'aprendre molt anglès i millorar el teu 
accent... personalment és brutal el canvi que fas. No em considero una 
persona molt independent... M'agrada més estar amb gent que sola, 
però allà vaig aprendre molt a independitzar-me. A anar més pel meu 
compte i no deprendre tant dels altres. A madurar d'alguna manera o 
una altra. Crec que en aquell moment no te n'adones, però quan tornes 
veus que has madurat molt i que ets una persona molt més formada.

Quins consells donaries als alumnes d'Arrels que enguany 
opten a guanyar la beca?

Que no tinguin por, això és molt important. I al guanyador 
o guanyadora li diria que tingui la ment oberta. Conèixer gent és 
difícil. Allà, no tothom de seguida que arribis et començaran a dir 
coses, perquè tampoc no són així. Però que no es tanquin en banda, 
que deixin la vergonya a casa i que ho aprofitin tot cada minut.

Una frase que defineixi la teva experiència amb la Beca Mossèn 
Ferran?

Jo no diria una frase, bàsicament la resumiria amb la paraula 
"inexplicable". Perquè és com si estiguessis en un altre món. És un 
món paral·lel que només tu i les persones que han tingut aquesta 
experiència poden entendre. Per molt que ho intenti explicar a la 
meva família o als meus amics d'aquí, sé que no m'entendran el 
que jo sentia allà. És una altra cosa, és aprendre a sobreviure com 
pots, perquè evidentment és una altra llengua, és una altra cultura 
i t'has d'aferrar a la gent que està vivint la mateixa experiència que 
tu. És com una bombolla, per tant, jo diria INEXPLICABLE.
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