
06.05.2019
Zapoznaliśmy się z regulaminem BHP w firmach

do których zostaliśmy przydzieleni.
Po południu - pierwszy spacer po mieście 



07.05.2019
Większość z nas odbyła swój pierwszy dzień praktyk.

Wszyscy jesteśmy zadowoleni, po południu 
grupowo poznajemy zabytki miasta. 



08.05.2019
Drugi dzień minął bez wrażeń część grupy

kontynuowała to co wczoraj zaczęli.  Po południu mieliśmy
spotkanie z koordynatorką. Same pozytywy. 



09.05.2019
Kolejny dzień pracy minął bardzo dobrze, 

z pracodawcami dogadujemy się w j. angielskim.
Popołudnie spędziliśmy na plaży.



10.05.2019
Tydzień minął bardzo szybko. Zwiedziliśmy już pół Malagi

Dzisiaj większość  modyfikowała zdjęcia. 
Po południu - kurs  języka hiszpańskiego.



11.05.2019
Sobota,  pojechaliśmy na wycieczkę do Granady. Zabytki

były piękne. Weszliśmy na punkt widokowy, z którego 
było widać panoramę miasta.



12.05.2019
W niedzilę wyjechaliśmy do Rondy

- piękne i malownicze miasto.



13.05.2019
Część grupy przeprowadzała selekcję zdjęć  I komunii św.

Niektórzy  zajęli się  zdjęciami architektury.
Natalia pomagała w przygotowaniu sesji dziecięcej.



14.05.2019
Doskonaliliśmy umiejętności w fotografii 

przyrodniczej. Karolina przygotowywała album, 
A  Weronika magnesy z pamiątkami. 



15.05.2019
Weronika nadal pracuje przy magnesach a także  zajęła się 

obróbką sesji rodzinnej. Karolina kadrowała 
zdjęcia zgodnie z wymaganiami klienta.



16.05.2019
Część grupy przygotowywała  pan zdjęciowy,

inni robili biżuterię ze zdjęciem,  Natalia robiła zdjęcia 
w sesji dziecięcej.  Wieczorem poszliśmy na plażę.



17.05.2019
Część grupy pojechała na pokaz mody w Maladze.

Pracowaliśmy  przy  zdjęciach reporterskich.  
Na  koniec dnia przeprowadziliśmy selekcję zdjęć.



18.05.2019
W weekend część grupy udała się na wycieczkę w góry

oraz  do Centrum Pampidou. 
Druga część grupy udała się do oceanarium.



19.05.2019
Szczyt Gibraltarskiej Skały zdobyty! Po ciężkiej wspinaczce
dotarliśmy na szczyt. Cały wysiłek nie poszedł na marne

Były tam piękne widoki oraz sympatyczne  makaki .



20.05.2019
Część grupy wybierała zdjęcia do zawodów.
Inni przygotowywali  zdjęcia legitymacyjne

Po południu poszliśmy na  lekcje hiszpańskiego.



21.05.2019
Weronika i Kuba zajmowali się zdjęciami sesji rodzinnej, 

Bartek korygował przebarwienia na zdjęciach,
Karolina retuszowała sesje ciążową.



22.05.2019
Tego dnia asystowaliśmy  przy sesji w przedszkolu, 

później czekała nas selekcja zdjęć.
Po południu mieliśmy  kurs języka hiszpańskiego w terenie.



23.05.2019
Wiktoria  retuszowała zdjęcia komunijne a Natalia zajęła się 

sesja biznesową. Po pracy połowa grupy poszła kupić 
pamiątki i część grupy spotkała kapitana Jacka Sparrowa.



24.05.2019
Część grupy asystowała  przy sesji komunijnej.

Pozostali wyruszyli aby zrobić zdjęcia zabytków.
Po południu – czas wolny, poznajmy klimaty starówki.



25.05.2019
Większość z nas spędziła weekend na plaży 

Na obiad wybraliśmy się do klimatycznej 
restauracji przy plaży.



26.05.2019
Niedziela,  czas wolny. Po południu udaliśmy się zwiedzać

miejsca gdzie nas jeszcze nie było. 
Wieczorem poszliśmy na wspólny spacer.



27.05.2019
Weronika i Kuba zaczęli retusz zdjęć z sesji z przedszkola
Inni przygotowywali  plan zdjęciowy do jutrzejszej sesji.



28.05.2019
Kolejny dzień minął szybko.

Sergiusz, Paulina i Dominika wycinali obiekty z tła,
Wiktoria przerabiała zdjęcia do księgi absolwentów.



29.05.2019
Dominika Sergiusz i Paulina obrabiali najlepsze zdjęcia

Do portfolio i segregowali je folderach
Wiktoria uczyła się usuwać/rozjaśniać cienie na zdjęciach



30.05.2019
Ranek minął na separacji  od tła zdjęcia drukarek.  

W dalszej części projektowaliśmy  nadruk 
na mundurki szkolne.


