
06.05.2019
Zapoznaliśmy się z BHP i regulaminem praktyk, 

po  południu poznajemy miasto.



07.05.2019
Każdy z nas odbył pierwszy roboczy dzień praktyk. 
Do zajęć należała m. in.  pielęgnacja koni, asysta 
przy zabiegach  dentystycznych oraz grooming.



08.05.2019
Każdy miał inne zadanie. Niektórzy asystowali przy 

operacjach, prace przy groomingu oraz … jazda konno.
Po południu spotkanie z  koordynatorką. 



09.05.2019
Wielu z nas spędziło dzień na groomingu a inni asystowali

przy zabiegach chirurgicznych. Poznaliśmy przepisy 
dotyczące paszportu. Po południu poszliśmy na plażę.



10.05.2019
Po południu odbyliśmy pierwszy kurs języka 
hiszpańskiego. Potrafimy w j. hiszpańskim 

nawiązać kontakt.



11.05.2019
W weekend zwiedziliśmy Granadę. Atrakcji dostarczyły
piękne widoki panoramy miasta. W trakcie powrotu –

zepsuł się autokar, wróciliśmy z  opóźnieniem. 



12.05.2019
Większość z nas dzień spędziła w Rondzie gdzie były

wspaniałe widoki oraz przepyszna pizza, 
kupiliśmy dużo pamiątek. 



13.05.2019
Drugi tydzień praktyk część z nas aplikowała  leki koniom, 

inni  pielęgnowali psy oraz asystowali przy zabiegach.
Dzień ten był wymagający ale dawał dużo satysfakcji. 



14.05.2019
Dbaliśmy o czystość gabinetów. Część z nas 

pobierała krew do badań i obserwowała badania USG.
Inni natomiast robili zdjęcia RTG. 



15.05.2019
Duża część z nas wykonywała zastrzyki oraz 

szczepienia. Część z nas obserwowała zabiegi chirurgiczne.
Inni pomagali przy groomingu.



16.05.2019
Tego dnia  wykonywaliśmy  zdjęcia RTG,  wykonywaliśmy  

zastrzyki podskórne oraz  USG.



17.05.2019
Weronika i Natalia podawały leki koniom i sprzątały boksy,

inni diagnozowali zwierzęta i  wykonywali zdjęcia RTG. 



18.05.2019
Weekend. Atrakcją dla nas była noc muzeów. 



19.05.2019
Całą grupą udaliśmy się na wspaniałą wycieczkę 

do Gibraltaru.   Udało nam osiągnąć szczyt
Skały Gibraltarskiej. 



20.05.2019
Część grupy asystowała przy zabiegach. Zdobywaliśmy 

wiedzę  na  temat chorób. Inni dbali o warunki 
zoohigieniczne. Po południu  - kurs j. hiszpańskiego.



21.05.2019
Dzisiaj Iza i Agnieszka samodzielnie wykonywały RTG

jamy brzusznej. Inni szczepili psy oraz  wypełniali paszporty
zwierzętom. Niektórzy czyścili boksy koni.



22.05.2019
Uzyskaliśmy wiedzę na temat chorób papug,

inni szczepili koty i myli narzędzia do zabiegów.
Po południu udaliśmy się na kurs hiszpańskiego.



23.05.2019
Poranek minął na przygotowywaniu narzędzi oraz

do zabiegów, inni robili zdjęcia RTG
oraz czyścili boksy i pielęgnowali konie.



24.05
Czystość – to podstawa w weterynarii, także zdjęcia RTG

oraz podawanie leków zwierzętom. 



25.05 i 26.05.2019
W weekend duża część grupy wygrzewała się na plaży

także  zwiedziliśmy  muzeum Pabla Picassa.
Niektórzy poszli, pomimo wolnego dnia do stadniny koni.



27.05.2019
Porządkowanie kliniki, segregacja  leków, 

sprawdzanie  dokumentacji, tak miął  
kolejny dzień praktyk. 



28.05.2019
Dzisiejszego dnia część grupy zajmowała się czyszczeniem

boksów oraz smarowaniem kopyt koniom.
Większość pomagała przy strzyżeniu oraz myciu psów.



29.05.2019
Pielęgnacja  psa  z alergią skóry – rzadki przypadek.

asystowanie przy zabiegach, karmienie koni, 
nabieramy wprawy.



30.05.2019
Tego dnia asystowaliśmy przy  zabiegach dentystycznych 

oraz szczepieniach zwierząt. Nabraliśmy wprawy 
przy zabiegach weterynaryjnych.


