


LARRAZABALGO AUZO ESKOLA. 

Lehenengo egunean astelehenean (2020ko azaroaren 23an) Ezagutu Barakaldo programarekin Bara-

kaldo ezagutzera joan ginen. 

 

Hasteko, Larrazabalgo auzo-eskolara joan ginen. Hor ikasi genuena, Larrazabalgo eskola 1928koa dela. 

Izan ere, hor bertan ireki zen Hezkutza zabaltzeko eta ikasteko. Gu hara joan ginen ikusteko nola izan 

zen Hezkuntza antzina eta orain konparaketa bat egiteko. Umeak banatzen ziren, klase batean neskak 

eta beste batean mutilak. Liburu batekin klase guztiak ikasten zituzten zeren eta liburuak oso garestiak 

ziren. Gainera, ikasgela berean maila eta adin guztietako ikasleak zeuden. Diputazioak eskola ireki 

zuen. Gaur egun, Barakaldoko eskoletan neskak eta mutilak elkarrekin daude . 

 

Ikasleek maisu-maistrek esaten zutena kopiatzen zuten eta buruz ikasten zuten. Lehen mailan umeek 

ikasten zuten arbelarekin. Auzo-eskolak bereziak ziren, ikasleen gurasoek eraikitzen zituztelako, igan-

deak aprobetxatuz. Eraikuntza-materiala Diputazioak ematen zuen. Atezainik ez zegoenez, ikasle be-

raiek eta maisu-maistrek materialak eta ikastetxean zaintzaren ardura hartzen zuten. 

 

 

Azkenik, gauza asko ikasi genuen 

eta antzinako ezerlekuetan eseri 

ginen. 

Atsedenaldia hor pasatu genuen. 

Oso ondo pasatu genuen eta egun 

horretan barre asko egin genuen. 

 

 



SANTA AGEDA 

Asteartean historiaren eguna zenez, Santa Agedara joan ginen oinez Erdi Aroko galtzadatik. Gainera, 

Donejakue bidearekin koinziditzen du. Santa Agedaren historioa ezagutzera Ezagutu Barakaldo pro-

gramarekin joan ginen. 

 

Hasteko, Santa Agedan geudenean nabean eseri ginen, eta han Santa Agedaren historia kontatu zigu-

ten. Historioa hau da: Santa Ageda gazte ederra izan zen, K. o. 230. urtean jaio zen Sizilian Etna su-

menditik urbil, familia noble eta dirudun batean. Quinciano senatariak bere botereaz baliatu nahi izan 

zuen gaztearen edertasunaz gozatzeko, baina Santa Agedak ezetz esan zion eta Quinciano senataria 

haserretu zen bere erabakiarekin. Orduan, Santa Agedari bularrak moztu zizkion eta hil egin zuen. 

 

Gero, ariketa batzuk egin genituen horri buruz. Bi taldetan banatu ginen. Alde batetik, talde bat abes-

batzara joan zen eta Agate deunari buruz (zergatik ospatzen den, noiz, etab) hitz egin genuen. Beste 

alde batetik, bigarren taldea joan zen baselizaren zati batzuen izenak ikastera. 

Honen hostean autobusa etorri zen eta institutora joan ginen. Gero, bakoitza bere etxera joan zen. 

Oso ondo pasatu genuen! 

 

 



MEATZARITZAREN MUSEOA 

Asteartean, meatzaritzaren museora joan ginen Ezagutu barakaldo programarekin. Hor, bi taldetan 

banatu ginen. Antzinako bagonetak ikusi genituen. Gero, bideo bat ikusi genuen jakiteko nolakoa zen 

meatzarien lana. Honen ostean kantina batean sartu ginen eta hitz egiten egon ginen, Afrikako umeaz 

eta lan egiten duten diruaz. Hau ikusi eta gero, Concha II. Meategiari buruz hitz egiten egon ginen eta 

koadernoko ariketak egin genituen.  

Adibidez:   

 Meategia dagoen lekua bertan Gallarta zegoen. 

 Meategi honetan ustiapen-sistema biak daude: ”aire zabalean” eta galerietan. 

 48 km galeria dauzka, hiru zakonera-mailatan. 

 Meategiaren hondoa da Euskadiko aire zabaleko lekurik sakonena. 

 

Hori dela eta, joku bat egin genuen meatzaritzan dauden lan desberdinak ikusteko: 

 Pintzeak: Ura eramaten dutenak ziren. 

 Emakumeak: Dinamita erabiltzen zuten kartutxoak egiteko. 

 Harri-zulatzaileak: Harrietan zuloak egiten zituzten dinamitako kartutxoak hor barruan sartzeko. 

  

Honen ostean, berriro elkartu 

ginen guztiak, autobusa hartu 

genuen eta La Arboledara joan 

ginen. 

Egun horretan oso ondo pasa-

tu genuen! 

 

 

 



La arboleda/Zugaztieta 

Asteartean La Arboledara joan ginen, Ezagutu Barakaldo programarekin. La Arboleda/Zugaztieta auzoa 

eraiki zen meategi asko zeudelako, eta nahiago zuten hurbil egotea. 

La Arboledan aurkitu genituen eraikin asko baina batzuk gaur egun ez dira erabiltzen lehen erabiltzen 

ziren moduan, adibidez: “sindicato socialista” (1888an) orain taberna eta etxe moduan erabiltzen da, 

eta “sindicato catolico Leon XIII” (1906an) orain taberna moduan erabiltzen da. 

Geroago, hiru laku bisitatu genituen. Meategien ustiapena utzi zen, orduan lur azpiko urarekin eta eu-

riko urarekin putzuak sortu ziren. 

-Ostion putzua: Horrela deitzen da meategiko jabeak hitz hori erabiltzen zuelako. 

-Parkotxa putzua: Horrela deitzen da ondoan dagoen auzo baten izenagatik. 

-Blondis putzua: Horrela deitzen da ondoan instalatutako garabi baten izenagatik. 

Gero funikularrera joan ginen eta jaitzi ginen geltokian eta han autobusak eskolara eraman gintuen.  

Funikularra sistema bat dauka, jeistean beste bat igotzen da eta kurba batean gidaria aldatzen da. 

 


