


                RAP TAILERRA 

Asteazkena kultur eguna izan zenez, kultur etxera joan ginen rap tailerra egitera. Laize raperarekin 

egon ginen. Hau da, Barakaldoko rapera da. Rapa egin dugu eta azaldu zigun zer den rapa eta nola egi-

ten den rapa.  

 

Horrela, raparen ezaugarriak hauek dira. Adibidez, hogeigarren mendean sortu zen rapa Estatu Batue-

tan. Bestetik, rapa abesten da eta erritmoa mantentzen da musika elektronikoarekin (bombo eta 

kutxa) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 

 

Asteazkenean kultur eguna zenez, 

Haladzipo musika eskolara joan 

ginen, tailer bat egitera.  Iristean, 

Eiderrekin bodypercussioa egiten 

hasi ginen. Honen ostean, kaxoia 

jotzen hasi ginen, denok batera. 

Gero beste gela batera joan ginen 

eta hor, beste irakasle biekin, txa-

laparta nola jotzen zen ikasi ge-

nuen. Hainbat txalaparta mota 

zeudenez, binaka jarritaz, txalapar-

ta bat jotzen hasi zen. Honen oste-

an, denok batera jo genituen. 

 

 

 

Asteazkenean kultur eguna zenez, Barakaldoko Zirkodo-

mora ere joan ginen, zirkoan zer egiten den jakiteko. 

Horra ailegatu ginenean, bakoitza puzle batean jarri zen. 

Gero malabarak egiten hasi ginen, Mikel irakaslearekin 

batera. Horren ostean, bi gauza egiteko proposatu zigu-

ten: ohialarekin ibiltzea edo tranpolinarekin saltoak egi-

tea. Bakoitzak nahi zuena aukeratu zuen. Gero, luzaketa 

batzuk egin genituen denok batera, gorputza berotzeko. 

 

Hori bukatu ondoren, autobusa hartu eta institutora itzuli 

ginen. Oso dibertigarria izan zenez eguna, asko gustatu 

zitzaigun Haladzipon eta Zirkodomoan egotea. Gainera, 

eguraldi oso ona egin zuen.  



MEATZARITZAREN MUSEOA 

Ostegunean Ezagutu Barakaldoko  programarekin meatzaritzaren museora joan ginen. Gallartan zego-

en museo hori. 

Hasteko, azalduko dugu Concha II. a az-

ken burdin meategia 1993 urtean itxi 

zela. Meategia 48km galería dauzka eta 

meategian bi ustiapen-sistema daude: 

aire zabalean eta galerietan. Meategia-

ren hondoa da Euskadiko aire zabaleko 

lekurik sakonena. Gainera, meategia da-

goen lekuan bertan Gallarta zegoen. 

 

Bizkaian topatu al dugun mineralak hauek dira:  

Hematite gorria edo Oligisto: meatzariek Zaina (vena) deitzen zuten, bere legea  % 60-70ekoa da, kolo-

re gorria dauka eta gogortasun biguna du. 

Goethita: meatzariek Kanpanil deitzen zuten, bere legea % 60-65ekoa da, kolore grisa edo beltza du eta 

gogortasun gogorra dauka. 

Limonita: meatzariek Rubio deitzen zuten, bere legea % 50-55ekoa da, kolore horia du eta gogortasun 

tartekoa dauka. 

Siderita: meatzariek Karbonato deitzen zuten, bere legea % 30– 40koa da,  kolorea marroia edo gorria 

du eta gogortasun oso gogorra dauka. 

 

 

Bukatzeko, meategietatik ateratzean 

burdina bide luzea egin behar zuen hain-

bat garraiobidetan: adibidez, balde-

lerroak, plano inklinatuak eta burdinbi-

deak. 



     La Arboleda/Zugaztieta- 

Ostegunean meatzaritza  eguna zenez La Arboledara joan ginen, Ezagutu Barakaldoko programarekin. 

Bokata jan eta gero, eliza, zinema eta sindikatu sozialista ikusi genuen. Adibidez, zinema zen eraikina 

gaur egun taberna bat da. Egurrezko etxe bat zegoen eta orain ere jendea bizitzen da. Mehatzarien 

etxeak egurrezkoak ziren eta bakoitzean persona asko bizi ziren eta ohatze batzuetan lo egiten zuten. 

Egurrezko etxe batzuetan bizi ziren diru gutxi balio zutelako eta erreza zen mugitzeko (barrakoiak).  

 

Gero, meatze-putxuak ikustera joan ginen. Hauek dira:  

Parkotxa: ondoan dagoen auzo baten izenagatik. 

Ostion: meategiko jabeak hitz hori erabiltzen zuelako. 

Blondis: ondoan instalatutako garabi baten izenagatik.  

 

Nola joaten da funikularra? Soka batekin gora eta behera joaten da motor bat dagoelako. Kabinean da-

go gidari bat. Garraio publikoa da.  



FUNIKULARRA ETA MEATZE-

PUTZUAK 

Ostegunean, Ezagutu Barakaldo programarekin joan ginen funikularrera, Trapagaranen eta Gallartan  

meatze-putzuak ikustera eta haien historia jakitera joan ginen.  

Meatze-putzu bat (Concha II.a) ikusteko museo batean sartu ginen eta bista harrigarriak zeuden. 

Gero, meategia zegoen lekura joan ginen. Azkenean, meategiak bertan behera utzi zituztenean lur 

azpiko ura gainazalera atera zen. Horrela, Blondis, Partxora eta Ostion putzuak sortu ziren.  

Honen ostean, Larreinetara joan ginen funikularra hartzeko. Hori dela eta, funikularraren ezugarriak 

hauek dira: 7 km orduko abiadura har dezake eta 30 pertsona sartu daitezke. 1930 urtean inaugura-

tu zen eta malda handiak jaisten eta igotzen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nik uste dut kable batzuekin eta motor batekin dabilela, gidariaren kabinan kontrolak daudelako. 

Funikularra publikoa da, baina Barik txartelarekin ordaindu behar da. Guk ez genuen ordaindu Eza-

gutu Barakaldoko programaren koordinatzaileek bidaia antolatu zutelako. 

Azkenik, funikularrean joan ginen eta etxera bueltatu ginen. Oso egun ona pasatu genuen. 

 

 


