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Alkuvalmistelut 

Ennen matkaan lähtöä tuli täyttää koulussa hakupaperit ja tehdä 

työsopimukset valmiiksi. Lisäksi itse piti hoitaa vapaa-ajan vakuutus 

(koulun vakuutus voimassa töissä ja työmatkoilla) ja eurooppalainen 

sairasvakuutuskortti. Ostin myös ISIC-opiskelijakortin (12€), jolla sai 

alennuksia museoista ja muista nähtävyyksistä. 

 

Asuminen 

Saimme tiedon asunnosta vain paria päivää ennen lähtöä. Asunto oli 

kuitenkin sama, missä koulustamme oli aiemmin ollut opiskelijoita. 

Asunnon omistajaa emme saaneet kiinni ennen saapumista Barcelonaan ja 

lentokentältä sitten soitimme Anabelille. Tässä vaiheessa tuli kielimuuri 

vastaan, mutta vaikeuksien kautta saimme selvitettyä tiemme asunnolle. 

Asuimme n. 20 minuutin metromatkan päässä Barcelonan keskustasta, 

metrolinjan päätepysäkillä Trinitat Novassa. Vaikka asunto oli kaukana 

keksustasta, niin Trinitat Nova oli eläväinen kaupunginosa. Lähellä oli 

kauppoja, leipomoita, ravintoloita ja baareja. 

Asunnossa oli omat huoneet, olohuone, keittiö, kylpyhuone ja iso parveke. 

Omien huoneiden ovia ei saanut lukkoon. Lämmitystä ei tunneta. Keittiön 

varustetaso oli ok (hella, uuni, jääkaappi, astioita). Asunnossa asui 

tyttö Anabel ja hänen kaverinsa Alejanro. 

Asuminen maksoi 340€/ 5 viikkoa 

Vieraat saivat yöpyä 10€/Yö 

Osoite: Carrer de Formentera 54, 4. kerros (atico), asunto 2. 

Asunnolle metro L3(vihreä) ja L4(keltainen), asema Trinitat Nova 

 

Työpaikka 

Työskentelimme Frans Bavieralla, joka on espanjalainen suunnittelija. 

Hänen mallistonsa koostuu lähinnä jakuista ja iltapuvuista. Asiakkaista 

suurin osa on keski-ikäsisä naisia. Esimiehenämme toimi Fransin 

amerikkalainen vaimo Mimi Maloney. Muut työntekijät olivat lähinnä 

espanjalaisia ja puhuimme espanjaa heidän kanssaan. 

Työmme koostui suurimmaksi osaksi korjausompelusta ja uusien tuotteiden 

viimeistelystä. Teimme mm. lahkeenlyhennyksi, nappien ompelua, harsimista 

ja kaavojen leikkausta. Lisäksi saimme suunnittelutehtävän; juhlapuvun 

kanssa pidettävän keepin. Piirsin mallikuvia ja yhdestä mallista tein 

kaavat ja proton. 



Työpaikka sijaitsi ensin keskusta-alueella Passeig de Gracialla, mutta 

muutti kesken harjoitteluamme vähän syrjemmälle keskustasta. 

Työaika oli 7 tuntia päivässä klo 8-15, siihen sisältyi puolen tunnin 

mittainen ruokatauko. Suurin osa työntekijöistä tuli klo 9 ja piti 

siestan klo 14-16 ja tulivat sitten takaisin töihin. Meille kuitenkin 

sopi paremmin, että pääsimme jo kolmelta, niin jäi aikaa Barceloonaan 

tutustumiseen. 

Työpaikan osoite: Passeig San Gervasi 10, entersuelo 1 

Yhteyshenkilö Mimi Maloney, mimimaloney@hotmail.com 

 

  

Frans Bavieran mallistoa 

 

Koulu 

Barcelonassa on vain yksi koulu, jossa voi opiskella vaatetusalaa; INS 

Anna Gironella de Mundet. Olimme kouluun yhteydessä jo ennen amtkaa ja 

kävimme siellä vierailulla heti ensimmäisenä päivänä. 

Koulun varustetaso on hyvä ja luokat suuret. Jokaiselle oli suuret 

leikkauspöydät, erikoisompelukoneita oli paljon samoin kankaiden 

leikkaukseen oli koneita. Materiaaliopin luokissa oli välineitä ja 

laitteita kuitujen kestävyysmittaukseen ja vaikka mihin. 

KV-vastuuhenkilö: Maria Jose 0034 619883062 escola.empresa@agmundet.es 

Vaatealan opettaja: Silvia Fiol Meszaros 0034 686460009 

Osoite: Passeig de la Vall d´Hebron № 171, metro L3 , asema: Mundet 



Barcelonan nähtävyydet/vapaa-aika 

Barcelonassa on paljon nähtävyyksiä suurilta taiteilijoita. Tutustuimme 

mm. Gaudin arkkitehtuuriin ja Miron sekä Picasson näyttelyihin. 

 

  

Gaudi/Sagrada Familia     Miro/Nainen ja lintu 

Ruokakulttuuri on myös tärkeä osa Barcelonan elämää. Toreilta saa 

tuoreita kasviksia, vihanneksia ja mereneläviä halpaan hintaan. Joka 

kulmalta löytyy kahvila ja tapas-paikka. Aluksi ihmettelimme 

espanjalaista ruokailuaikataulua, mutta pikkuhiljaa aloimme tottua 

siihen. Barcelonassa töiden jälkeen viidestä kahdeksaan syödään vain 

tapaksia ja muuta pientä. Illalliselle lähdetään yhdeksän kymmennen 

aikoihin. 

   

Torin hedelmävalikoima         Tapaksia 



 

Barcelona on muutenkin kaupunkina nähtävyys. Barcelonan keskusta jakautuu 

useaan alueseen, joille on omat tyypilliset piirteensä Esimerkiksi  

Eixamplen alueella ovat merkkiliikkeet, El Ravalissa taas boheemimpi 

tunnelma levykauppoineen ja second hand-liikkeineen. Barri Goticin alue 

on täynnä keskiajan goottivaikutteisia rakennuksia, kun taas satama-

alueella on uusia vuoden 1992 olympialaisia varten rakennettuja 

rakennuksia. 

  

El Raval: asuintalon seinä      Barri Gotic: Santa Maria del Mar  

Suosituimpia turistipaikkoja ovat tietysti rannat, joita on usea 

kilometri. Lokakuun alussa oli vielä pari viikkoa rantakelit, joten 

töiden jälkeen saimme viettää loppupäiviä aurinkoa ottaen ja uiden. 

Barcelonassa on suuria markkinapaikkoja. Isoja ruokatoreja ovat La 

Boquteria ja Sant Antoni Market. Barcelonan suurimmat markkinat ovat 

Mercat Del Encants, jossa myydään vanhaa ja uutta tavaraa ja erityisesti 

meitä kiinnostivat kankaat, vetoketjut, napit ym. ompelutarvikeet, joita 

oli myös rusnsaasti tarjolla ja halvalla. 



 

 

Mercat Del Encants:n ompelutarvikevalikoimaa 

Julkinen liikenne 

Julkinen liikenne toimii Barcelonassa hyvin. Metrot kulkevat muutaman 

minuutin välein ja niillä pääsee lähes jokaiseen paikkaan. Lisäksi ovat 

bussit ja raitiovaunut. Kulkemaan pääsee vuorokauden ympäri, koska öisin 

kulkevat yöbussit. 

Kuukausilippu (metro, bussi, raitiovaunu) 51€ 

50/30-lippu (50 matkaa 30 päivän sisällä) 33,50€ 

bussilippu lentokenttä-keskusta (Placa Catalyana) 5,30€ 

 


