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Pregunta 1: ¿Quina va ser la motivació que et va portar a presentar-te a
les Beques d’Excel·lència en Batxillerat Humanístic i Social?

Resposta: En el meu cas, la meva motivació principal va estar el repte, no només
a nivell acadèmic, però també a nivell personal, que significa Aula Escola
Europea. Aula premia amb les seves beques a individus prèviament excel·lents
amb el privilegi de establir un intercanvi de coneixement, de reflexió i de
perspectives, el qual em va atraure a presentar-me. L’escola em va exposar ja
des d’un inici a un ventall d’oportunitats que ofereix la combinació de dos
batxillerats, el batxillerat Social/Humanístic espanyol i l’International
Baccalaureate, que m’han obert el doble de portes.

Pregunta 2: ¿Quines diferències vas detectar entre el teu centre de
secundària i Aula?

Resposta: La diferència més notable que vaig detectar durant el meu primer
trimestre a Aula va ser l’energia. És una dinàmica que fomenta el treball eficaç,
el suport entre alumnes i la superació d’objectius. La meva motivació per oferir
més de mí mateixa va créixer exponencialment, el qual va permetre una expansió
de les meves capacitats d’expressió de tot potencial. A més, a nivell acadèmic,
vaig saber detectar nous patrons de formalitat i de realització, els quals donen
presència a totes les capacitats d’un individu.

Pregunta 3: ¿Què és el que més valores de l’experiència?

Resposta: Sense cap dubte, el que més agraeixo de la meva experiència sent
becada a Aula escola Europea és el meu canvi de perspectiva no tan sols en el
món acadèmic, sino en les àrees interpersonals i culturals. Si no hagués estat
pels dos anys que vaig passar a l’escola, em mancarien molts recursos, moltes
referències, molta predisposició a la reflexió. Per a una persona amb interès per
les lletres, la història, l’art i la filosofia, Aula significa una font de creixement.

Pregunta 4: ¿Es van complir les teves expectatives inicials?

Resposta: Jo diria que les meves expectatives es van complir fins a cert nivell.
És cert que la meva major expectativa era donar el millor de mi mateixa i obrirme a noves experiències. No obstant, sí que cambiaria la meva actitud davant
certes circumstàncies que van obstaculitzar el meu camí. Tot i així, puc afirmar
que el que he après d’aquesta reflexió és que he crescut més en aquests dos
anys sent becada a Aula que en qualsevol altre període de la meva vida.

Pregunta 5: ¿Fins a quin punt creus que la teva experiència a Aula t’ha
servit en els teus estudis universitaris?

Resposta: La meva experiència a Aula ha estat clau en la meva ràpida adaptació
a la vida universitària. No només he tingut la gran oportunitat d’aplicar a
universitats estrangeres, sino que els patrons de treball adquirits a Aula i les
habilitats que m’ha ofert han fet d’aquesta nova experiència una de més
accessible. Amb això em refereixo a la tenacitat que he obtingut a través de la
meva experiència sent becada per fer front a tots els reptes que em queden per
davant, el que fa que estigui molt agraïda a la Fundació Aula.

Pregunta 6: ¿Què li recomanaries a una persona que està pensant en
presentar-se a les Beques d’Excel·lència en Batxillerat Humanístic i
Social?

Resposta: En primer lloc, li recomanaria que tingués clar què vol i pot oferir a
l’escola i quines són les seves expectatives de la seva possible futura experiència
a Aula. En segon lloc, crec que resulta molt útil la confiança en un mateix i en les
pròpies capacitats i una gran dosi de voluntat d’esforçar-se per fer dels propis
objectius una nova línia d’inici.

