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Sem Dora Kanalec, redna študentka 2. letnika na Višji strokovni šoli Kranj, smer informatika.  

Za študij v tujini sem se odločila po tem, ko sem prakso že opravljala v tujini in sem prek 

takratnega mentorja navezala stik z Erasmus+  koordinatorko na Institut Provençana. 

V Barcelono sem prišla nekaj tednov pred začetkom  semestra, da sem si ogledala mesto in šla 

na nekaj izletov. Eden od prvih izletov je bil v najjužnejšo katalonsko provinco Tarragono, v 

mesto Salou, kjer obratuje eden največjih zabaviščnih parkov na svetu, Port Aventura.  

Ogledala sem si tudi parado za podporo katalonske neodvisnoti, Diada, ki poteka vsako leto  

9. septembra v centru Barcelone in je največji katalonski praznik, ko praznujejo zadnji dan, ko 

so bili neodvisni,  preden so bili priključeni Španiji. 

 

Slika 1: Praznovanje Diade 

 



V šolo in nazaj sem se vsak dan vozila z metrojem. Nahaja se na obrobju Barcelone, v 

Hospitalet Llobragat. Ostale smeri poleg informatike, ki jih poučujejo na Institut Provençana, 

so še kemija, gradbeništvo in trgovanje ter varnost.  

Predmeti, ki sva jih s sošolko, drugo študentko iz Slovenije, tam opravljali,  so bili 

programiranje, mobilne aplikacije, razvoj programske opreme in oblikovanje spletnih strani. 

Pri predmetu programiranje smo začeli z jezikom Java, ki je zelo podoben C#, ki sem ga 

poznala že prej, zato je bil začetek malo lažji. Začeli smo z razredi in temeljnimi koncepti 

Jave in splošnimi razlagami. Predavanja so potekala ob predavanju  profesorjev, ki sta najprej 

predstavila teoretični del snovi, kasneje pa smo skupaj reševali še praktične primere.  

Obdelali smo teme,  kot so dedovanje, polimorfizem, obsežno je bilo poglavje obravnavanja 

in ravnanja z izjemami, informacijski tokovi in XML-i.  

Drugi sklop so bili grafični vmesniki-GUI. Spoznali smo, kako delujejo, kako jih naredimo in 

jih povežemo s prejšnjimi vajami, ki smo jih naredili.  

Zadnji sklop je vključeval še povezovanje s podatkovnimi bazami.  

Pri tem predmetu  smo dobivali daljše domače naloge, ki so bile na koncu ocenjene,  po 

vsakem sklopu smo pisali tudi obsežen test, kjer smo dobili kodo, ki pa ni pravilno delovala. 

Po navodilih smo jo popravili in predelali.  

Pri predmetu mobilnih aplikacij smo uporabljali program Android Studio, integrirano 

razvojno okolje, ki temelji na JetBrains in IntelliJ IDEA.  

Za začetek smo predelali osnove in najbolj pogosto uporabljene ukaze in začeli s preprostimi 

krajšimi vajami. Ukvarjali smo se s postavitvami (layouti), kako jih postavimo, oblikujemo, 

dodajamo gumbe in podobno. Kasneje smo spoznavali kontrolo vhodnih podatkov (input 

control), dogodke ob klikih, potrditvena polja (checkboxes), spinnerji …  Dodali smo še 

aktivnosti (activity), spreminjaje barv ozadja, razrede, seekbar in progress bar.  

Skupaj smo naredili aplikacijo za tukaj popularno igro s kartami, ki se tradicionalno igra pred 

božičem in se imenuje 7 ½ , Siete y Medio. Deluje na principu, da se s klikom obrača karte, 

dokler ni vsota obrnjenih kart, ki se točkujejo sedem in pol. Karte imajo različne vrednosti in 

različne sličice. 

Končni izpit je bil podoben vaji 7 ½ in smo morali narediti podobno aplikacijo s kartami in še 

nekaj drugih krajših vaj. 

Predmet razvoj programske opreme je bil morda najbolj obsežen od vseh. Po začetnem 

uvajanju v predmet, osnove (kot je »life cycle« programske opreme) in pregledanih dobrih in 

ustaljenih praksah smo večinoma delali tako, da smo na vsakih vajah dobili nalogo, ki smo jo 

potem samostojno reševali. Naloge, ki smo jih tudi redno nadgrajevali z novim znanjem, so 

bile daljše in česar nismo dokončali na vajah ,  je bila domača naloga za naslednjič, ki smo jo 

potem oddali v spletno učilnico, kjer je bila pregledana in ocenjena. To so bili največkrat 

primeri namišljenih podjetij, ki so zase oblikovali želeno programsko opremo. 

Učili smo se o AGILE metodologijah , kot sta Scrum in Kanban , na temo katerih smo 

naredili tudi svoje predstavitve in ponovno z njima dopolnili prejšnje vaje. 

V drugi enoti predmeta smo se bolj posvetili objektom in UML-jem. Delali smo »casos de 

uso« ali use cases. To so seznami dejanj, korakov ali dogodkov, ki opredeljuje interakcijo 



med akterjem in sistemom za doseg določenih ciljev.  

Pisali smo dva testa s praktičnimi primeri.  

Zadnji predmet je bil oblikovanje spletnih strani. Delo je potekalo tako, da smo imeli eno uro 

predavanja in teorije, naslednji dan  pa 2 uri vaj,  na katerih smo teorijo prejšnjega dneva 

uporabili na praktičnem primeru. Spoznavali smo večinoma osnove oblikovanja, barve, 

tipografije,  media queries,  predvsem pa HTML 5, novosti v njem in CSS. 

Delali smo preproste spletne strani, imeli domače naloge, kjer smo morali na primer 

poustvariti spletno stran po sliki, ki smo jo dobili in podobno. 

Končni test je bil podobnem domačim nalogam, kjer smo na podlagi slike morali sami 

narediti čim bolj podobno spletno stran. 

 

V času izmenjave me je v Barceloni obiskal prijatelj iz Slovenije in moja starša. 

Ne glede na to, da je redno obiskovanje predavanj vzelo veliko časa, pa sem vseeno lahko 

počela in si ogledala ostale stvari, ki so me zanimale.  

Šla sem na več koncertov skupin, ki v Sloveniji nikoli niso igrale, šla na Barcelona Tattoo 

Expo, ki je ena od največjih tattoo konvencij v Evropi, hodila na sprehode na plaži in na izlete 

proti jugu Katalonije v Sitges, Vila Seca in na sever v regijo Osona v Vic in nacionalni 

naravni resort Montsen v provinci Girona. 

Najbolj pa mi je bil všeč dogodek League of  Legends All Star Barcelona 2016, o igrici 

League of Legends, ki se je zaključil s turnirjem najboljših igralcev.   

 

Slika 2: Parko Montseny 



 

Slika 3: Na dogodku League of Legnds 

Izmenjava in študij v tuji državi je bila enkratna izkušnja, ki mi veliko pomeni. To je  odličen 

način učenja novega jezika, novih stvari v šoli, ki so drugačne kot pri nas in spoznavanja 

kulture. 

Odločitev za izmenjavo v času študija je bila najboljša, kar sem jih  naredila,  zato bi jo 

priporočila vsakomur. 


