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I. Faza przygotowawcza
1. Znalezienie praktyki
W tym roku wróciłam do mojej świetnej Menorki, Architekti Mariny Cervery. Pracowałam z ną rok
temu na stażu z Erasmus’a.
Niemniej, szukając stażu należy sprawdzić czy osoba odpowiedzialna za wypełnienie dokumentów
z firmy na pewno zrobiła to poprawnie (często nie, zwłaszcza w Hiszpanii). Radzę również upewnić
się czy firma będzie przestrzegała tego, co obiecuje w Learning Agreement.
2. Załatwienie formalności na SGH
Bardzo przyjemnie, szybko i sprawnie. Odpowiedź i pomoc na każde zapytanie.
3. Przygotowanie językowe
Operuje angielskim na poziomie C1, nie był wymagany ode mnie język hiszpański. Niemniej,
pracowała na danych zapisanych bądź w j. hiszpańskim, bądź katalońskim, angielskim czy
francuskimi i włoskim. Znając j. francuski przeważnie nie był to dla mnie problem, a w razie
wątpliwości przy pracy z komputerem korzystałam oczywiście z google translate czy pomocy
Szefowej. Natomiast Katalończycy rzeczywiście nie lubią turystów i potrafią wymagać znajomości
hiszpańskiego w rozmowie z nimi.
4. Kwestie finansowe
70% stypendium, które dostaje się przed wyjazdem zdecydowanie nie starczy na cały pobyt, radzę
więc zaopatrzyć się również we własne środki.
II. Przyjazd do Firmy/Instytucji organizującej praktykę
Przelot/Transport na własną rękę/Odebranie z lotniska

Z warszawy do Barcelony-El Prat lata kilka tanich linii lotniczych, w tym Norwegian czy Wizzair. Lot
należy zabukować kilka miesięcy wcześniej, gdyż bilety na miesiące letnie potrafią być horrendalnie
wysokie. Z El Prat do centrum Barcelony jeździ niebieski Aerobus za niecałe 7 Euro. Można też
dostać się liniami miejskimi. W moim przypadku nie potrzebowałam odbioru z lotniska, a do Firmy
trafiłam sama korzystając z mapy.
III. Rozpoczęcie praktyki
IV. Zakwaterowanie
Pokój zapewniony miałam miesiąc przed rozpoczęciem praktyki. Istnieje wiele grup na FB do których
należy dołączyć w celu znalezienia zakwaterowania, jak np.: Erasmus Barcelona Accomodation (Rent
Rooms, share flat...). Tak właśnie znalazłam swoje mieszkanie na Carrer de Valencia. Przydatna jest
również strona www.idealista.com, jednak osoby odpisują tam z dwudniowym opóźnieniem. Warto
sprawdzić przed przyjazdem z kim się będzie dzielić 4 ściany. I czy nie są to niedbający o porządek
Włosi… Ceny zaczynają się od 250 Euro za mały pokój skrytkę. (Często okno wychodzi na klatkę
schodową lub występuje brak okna.) Należy liczyć się z wpłaceniem kaucji ok. 400 Euro brać
potwierdzenie wpłacenia kaucji, czy czynszu. Przeważnie w cenie zapewniona jest cotygodniowa Pani
Sprzątająca, spełniająca funkcję donosicielki :).
IV. Opis praktyki
Praktyka obejmowała 30 godzin tygodniowo, z czego dwa dni w biurze i 3 dni praca zdalna (jeśli
chciałam). Zajmowałam się wprowadzeniem, opracowaniem i analizą danych dotyczących projektów
architektonicznych, które zgłosiły się do konkursu organizowanego przez zatrudniającą mnie
organizację. W tym roku na koniec września odbędzie się 9 Biennial de Paisatge. W programie SQL
zajmowałam sie relacjami, wprowadzałam dane dot. autorów projektów, samego projektu jak cena,
powierzchnia, data budowy. Następnie dane te wraz z lokalizacją, zdjęciami projektu czy profilem
architekta niedługo widoczne będą publicznie na stronie internetowej. Dlatego też moja praca
konsultowana była z działem IT. Ja nie mówię po hiszpańsku, niektóre rzeczy rozumiem, natomiast
osoby z którymi współpracowałam posługiwały się świetnym angielskim i nie tylko, także radzę
szukać praktyki w Hiszpanii w gronie osób z wyższym wykształceniem. W biurze miałam też
współpracowników, młodych włoskich architektów. Dodatkowo zajmowałam się promocją i
marketingiem Biennialu, tłumaczeniem, czy robieniem akredytacji.
V. Życie towarzyskie i zwiedzanie
• Co oferuje miasto:
o Kluby
Najbardziej polecany jest Jamboree, następnie Mohito z typowo latynoską muzyką, czy Shoko z
muzyką komercyjną. Przy plaży znajduje się skupisko klubów, w tym jeden z bardziej posh Opium z
selekcją. Ogólnie należy wpisać się na listę FB i wówczas wstęp do godziny 1 jest bezpłatny, jak nie
płaci się od 5 Euro. Dziewczyny zadbajcie o swoje torebki, gdyż w Barcelonie bardzo kradną. Nie
rozmawiajcie w nocy z ludźmi z ulicy pytającymi się gdzie zmierzacie bądź czy chcecie iść do takiego
czy innego klubu. Uważajcie też w nocnych autobusach. Jak nie to brak portfela, a więc brak dowodu i
wizyta na komisariacie (koniecznie raport uwzględniający kradzież dowodu o danym numerze), a
następnie konsulat do 14:00 i rozmowa z liniami lotniczymi ;)
o Zwiedzanie samego miasta
Zwiedzanie miasta nigdy się nie kończy. Barcelona jest cudna i duża. Najlepiej zaopatrzyć sie w bilet
na 10 przejazdów T-10, za niecałe 10 Euro uprawniający do podróży przez 75 minut z możliwością
zmiany środka transportu (tunele metra nie mają klimatyzacji, więc jest sauna gorsza niż na zewnątrz).
Mapa z AEROBUSA zawiera zniżki na większość atrakcji, więc warto ją zabrać ze sobą. Można
zacząć od La Rambli zakończonej kolumną z sylwetką Kolumba, następnie plaża i Morze Śródziemne
czy odnowiony Port Vell (Stary Port). Warto wybrać się na zwiedzanie miasta z Free Tour Barcelona,
gdzie można dowiedzieć się więcej o dzielnicy gotyckiej - Barri Gotic, czy pójść śladami architektury
Gaudiego. W weekendy wiele muzeów od godziny 15 jest darmowych (w kolejce należy już być o 14)
takich jak Muzeum Picassa, Palau Guell, Muzeum Sztuki Katalońskiej i inne. Warto wybrać się do

Oceanarium i w szklanych tunelach pooglądać rekiny czy do CosmoCaixa i wybrać się do lasu
deszczowego z krokodylem i tapirem (lepsza wersja Centrum Nauki Kopernik). Warto wybrać się
kolejką liniową na Montjuic z fortecą i Ogrodami Botanicznymi, czy na Tibidabo z kościołami i
parkiem rozrywki. W nocy autobusem v-17 koniecznie trzeba dojechać do Bunkers del Carmel z
panoramą na całe miasto. Jeśli kojarzysz film "Pachnidło" polecam Labirynt d'Horta.
o Festiwale i koncerty
Latem poszczególne dzielnice mają swoje kilkudniowe festiwale. Są parady, zespoły wygrywają
głośną muzykę na bębnach, a dzieciaki zbierają rozrzucane cukierki. Nie można przegapić 23 czerwca
i barcelońskiej nocy świętojańskiej - Fiesta de San Juan (Nit de Sant Joan). Plaża zapełniona jest
wówczas ludźmi, muzyką i fajerwerkami.
o Gdzie pojechać na weekend?
Wycieczka na górę Montserrat z klasztorem Benedyktyńskim, bądź zwiedzanie wybrzeży Costa
Brava. Można też zrobić sobie Pamiętniki z Wakacji gdyż Lloret de Mar jest względnie niedaleko.
Czy odwiedzić muzeum Dalego w Figueres.
VI. Praktyczne informacje dot. warunków ekonomicznych
• Ceny wybranych produktów:
Makaron - 1 Euro
Bagietka - 0,75 Euro
Mleko - 0,65 Euro
Ananas - 1,75 Euro
Kawa - 2,15 Euro
Wino w butelce z korkiem - od 1 Euro
• Polecane sklepy:
Mercadona, najtańszy w stylu Biedronki, jest Lidl, czy dwupoziomowy Carrefour na La Rambli. W
owoce najlepiej zaopatrzyć się na lokalnym bazarku.
• Handel w niedzielę
Duże supermarkety są zamknięte. Jedynie sklepiki w stylu Supermercat 24 są dostępne. Uwaga: do
sklepu można wchodzić z psem :D
• Warte polecenia miejsca na obiad
W Barcelonie bardzo wiele restauracji oferuje dania hiszpańskie, żadne specjalnie nie zapadło mi w
pamięć.

VII. Inne:
• Położenie firmy
Centrum, na przeciwko Katedry św. Eulalii
• Dostęp do komputera, drukarki i Internetu
Był
• Sport
Przejście z Gran Via de Les Corts Catalanes do plaży zajmuje jakieś 40 minut w jedną stronę.
Dodatkowo codziennie można popływać w Morzu z uwzględnieniem występowania meduz :D

VIII. Ocena
Pod względem merytorycznym i praktycznym - 5

