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Moje przygotowania do realizacji projektu rozpoczęłam od zapisania się na kurs języka hiszpańskiego             

na poziomie podstawowym prowadzony przez OK. English w Skórzewie aby poznać słownictwo i zwroty              
niezbędne w podróży, zakwaterowaniu i zapewnieniu warunków do życia w Barcelonie. 

Zaopatrzyłam się także w książki: „Hiszpański niezbędne zwroty i wyrażenia”, „Hiszpański kurs            
podstawowy”, „Gramatyka z ćwiczeniami – hiszpański”, „Praktyczny kurs języka hiszpańskiego”. Oprócz           
uczestnictwie w kursie mogłam więc samodzielnie poznawać i utrwalać podstawowe hiszpańskie zwroty i             
słownictwo. Skontaktowałam się również ze Szkołą Języków Obcych „Glossa”, która pomogła mi w rezerwacji              
w szkole don Quijote w Barcelonie kursu języka hiszpańskiego w wymiarze 25 godzin tygodniowo. 

Następnie zakupiłam bilet lotniczy linii Ryanair z       
lotniska Poznań- Ławica do Barcelony Girony. Za pomocą        
strony internetowej dokonałam rezerwacji mieszkania w      
Barcelonie. Ponieważ z lotniska Girona do Barcelony jest        
około 80 km nawiązałam kontakt z miejscowym       
przewoźnikiem, który odbierze mnie z lotniska i przewiezie        
do miejsca zakwaterowania. Przed wyborem mieszkania      
sprawdziłam na mapie Barcelony usytuowanie szkoły don       
Quichote, w której miałam odbyć kurs i znalazłam        
mieszkanie w jej pobliżu. Przed wyjazdem      
skontaktowałam się z właścicielem mieszkania, ustaliłam      
sposób płatności i konieczność otrzymania rachunku za       
pobyt. Dowiedziałam się też , jak wyposażony jest lokal, w          
którym miałam spędzić dwa tygodnie. 

 

W Barcelonie bywałam już wcześniej, ale zawsze krótko, bez         
możliwości zwiedzenie najciekawszych obiektów. Tym razem mój       
pobyt miał trwać dłużej, więc zaopatrzyłam się w plan miasta i           
dokładny przewodnik turystyczny. Zakupiłam także za pomocą strony        
internetowej bilet wstępu do Sagrady Familii. Opracowałam plan        
poznawania Barcelony tak, aby nie tylko poznać zabytki, ale również          
kulturę, kuchnie i zwyczaje Katalończyków. Dokonałam także zakupu        
polisy ubezpieczeniowej i uzyskałam ubezpieczenie zdrowotne      
EKUZ. 

 

Wnioski: 

● pierwszy raz samodzielnie dokonałam zakupu biletu lotniczego, rezerwacji mieszkania,  zapoznałam 
się z planem Barcelony, środkami komunikacji, 

● zapoznałam się z podstawowym słownictwem niezbędnym do odbycia podróży i komunikacji, 
● poczułam się bardziej pewna siebie i otwarta na nowe wyzwania, 
● samodzielnie opracowałam program popołudniowego zwiedzania Barcelony. 

  


