
Internships in Spain
Praktyki w Hiszpanii

Renewable energy



Sevilla
Sevilla is a city where I lived during my apprenticeships in 
Spain, I also attended internships in this city

(Sevilla to miasto w którym mieszkałem podczas odbywania 
moich praktyk w Hiszpanii,również w tym mieście uczęszczałem 
na praktyki )



Safa
• Safa is a place where I went to practice every day, it 

is one of the schools in Sevilla

• (Safa to miejsce w którym codziennie uczęszczałem 
na praktyki, jest to jedna ze szkół w Sevilli)



Solar house
(Dom solarny)

• For the first two weeks we built a small solar house. We were tasked to 
submit small electrical installations earlier in the class which later were 
to cooperate with photovoltaic modules in a solar house

• (Przez pierwsze dwa tygodnie budowaliśmy mały dom solarny. Mieliśmy 
za zadanie złożyć wcześniej w klasie małe instalacje elektryczne które 
później miały współpracować z modułami fotowoltaicznymi w domu 
solarnym)



Solar house
(Dom solarny)



Solar house
(Dom solarny

• We also had to assemble the solar collector 
and connect it to the boiler and then 
assemble the hydraulic installation for hot 
and cold water

• Musieliśmy również złożyć kolektor słoneczny 
i podłączyc go do bojlera a następnie złożyć 
instalacje hydrauliczną pod ciepłą i zimną 
wodę 





Bioclimatic House
(Dom Bioklimatyczny)

• For the next two weeks we have been designing a bioclimatic house in 
the autocad program. We had to design the house from scratch and 
furnish it with attention to various details

• (Przez kolejne dwa tygodnie zajęliśmy sie projektowaniem 
bioklimatycznego domu w programie autocad.Mieliśmy za zadanie 
zaprojektowac dom od podstaw i umeblować go zwracając uwagę na 
różne szczegóły)



Internships are not just work!
(Praktyki to nie tylko praca!)

• During our stay in Spain, we had organized 
excursions, the first of them was the way out and 
visit the most interesting places in Seville and the 
other was a trip to Cadiz in the city of 120 km from 
Seville

• (Podczas pobytu w Hiszpanii mieliśmy 
organizowane wycieczki pierwsza z nich było to 
wyjście i zwiedzanie najciekawszych miejsc w Sevilli 
a druga była to wycieczka do Cadiz miasta 
położnego 120km od Sevilli) 





Events
(Imprezy)

• After work, we also had free time during which we 
usually went to parties where we got to know a lot 
of people from different narratives and the culture 
that prevails in Seville

• (Po pracy mieliśmy również czas wolny podczas 
którego najczęściej imprezowaliśmy gdzie 
poznawaliśmy dużo ludzi różnych naradowości oraz 
kulturę jaka panuje w Sevilli)







• Thanks to the practices in Spain, I was 
able to expand my knowledge towards 
a professional Technician of renewable 
energy equipment. I have learned a lot 
of useful things in the Safa practices 
that I can use at school as a 
professional exam, study and work. 
During trips organized by euromind I 
got to know the Spanish culture and 
the most interesting corners of this 
country.



Sprzedam Volkswagena 2.0 115km 
LPG



The end 

The presentation was made by:Karol Glibowski


