


METEOROLOGIA 

 
 
 
Ezagutu Barakaldo programan meteorologiari bu-
ruz hitz egin genuen. Meteorología zientza bat da, 
eta ezaugarri asko neurtzen ditu. Esate baterako, 
tenperatura, aireare n hezetasuna, airearen pre-
sioa, haizearen norabidea, haizearen abiadura eta 
egoera orokorra. 
 
 
 

 
Hobeto esanda, ezaugarri horiek neurtzeko tresna 
zientifikoak erabiltzen dira eta erabilerak ikasi geni-
tuen.  Alde batetik, tenperatura neurtzeko termome-
troa erabiltzen da eta bere unitatea gradu zentigradoa 
da. Hau da, termometroa beroa eta hotza neurtzeko 
erabiltzen da. 
 
 
 

 
 
Bestetik, airearen hezetasuna higrometroarekin neurtzen da. 
Hau da, airearen dagoen uraren (ur molekulak) ehunekoa neurt-
zen da.  
 
Bukatzeko, airearen presioa barometroarekin neurtzen da. Hori 
dela eta, presioa neurtzeko milibareak (unitatea:Mb) erabiltzen 
dira. 



 

 
Ezagutu Barakaldo programan astelehenero 
Errekatxora joaten da eta han Barakaldoko 
paisaiaren elementu batzuk ikusi ahal dira. 
Izan ere, Castaños ibaia ikusi genuen. Gainera, 
Barakaldon beste ibai batzuk daude . Adibi-
dez, Kadagua, Galindo eta Nerbioi-Ibaizabal 
ibaiak daude. Gainera, azaldu behar da ibaiak 
mugak naturalak direla. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alde batetik, Barakaldoko paisaian mendi bat-
zuk daude. Hau da, Sasiburu, Apuko, Peñas-
Blancas, Argalalario eta Mota izenak dituzte 
mendi horiek. Barakaldoko udalerrian ez dau-
den mendiak hauek dira: Eretza, Aldapa, Gane-
ratz, Gazterantz eta Burtzako.  Hala ere,  hurbil 
daude. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gainera, Barakaldon arbolak ditugu eta mota asko 
daude. Adibidez,  Gerizondoa, Gorostia, Eukaliptoa, 
Alboa eta abar. 
 

 Barakaldoko paisaia  



DEABRUAREN   ZUBIA 

 
Asteartea Ezagutu Barakaldon his-
toria eguna delako Deabruaren zu-
bira joan ginen. Kadagua  haranean 
dago Larrazabalen auzoan kokatu-
ta. Bilbo inguruko udalerrietako bat 
da. Zubia eraiki zen 1435an eta 
amaitu zen 1436an.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Ortizek eraiki zuen Erdi –aroan. Harrizko arkuak ulertzeko maketa bat erabili genuen. 
Gainera, zubi hau garrantzitzua da. 
 
 
 
Gertakizuna idatzi zuen Lope Garcia de Salazarek. Behin batean bazen neskatila bat ibaiaren 

alde batean bizi zena, Bilboko aldean, 
hain zuzen ere, neskatila hura maitemin-
duta zegoen Barakaldoko aldean bizi zen 
mutil batekin. Baina garai hartan ez ze-
goen zubirik eta ibaia pasatzeko harri 
batzuen gainetik igaro behar zen. Hau 
arriskutsua izanez, neskak deabruarekin 
paktu bat egin zuen deabruak zubia erai-
kitzeko, baina deabruari bere arima 
eman behar zion.  
 
 



SANTA AGEDA  
Asteartean historia eguna zen eta horregatik , Santa Agedara  joan ginen. Mendi batera 
igo ginen eta baselizara heldu ginen. Hori dela eta, irakasleek Santa Agedaren historia 
azaldu ziguten. Izan ere,  Santa Ageda  III. mendeko gazte eder bat izan zen.  
 
 
 

 
Gutxi gorabehera k.o 230. urtean 
jaio zen. Quinicianoa senatariak 
bere botereaz baliatu nahi izan 
zuen gaztearen edertasunaz gozat-
zeko. Gero, irakasleek azaldu zigu-
ten zergatik hil zuten. Gazteak be-
re sinesmenak defendatu zituen 
eta heriotza zigorra nahiago zuen. 
 
 

 
 
 
Gaur egun, bere erabakia ospatzen da urtero eta tradizio batzuk mantentzen dira. Alde 
batetik, erromeria prestatzen da Otsailaren 5ean ermitara igotzeko. Bestetik, “Agate de-
una” besperan abesten da.  
 
 
 
Hau ikusi eta gero, baselizako zatiak 
eta haien eginkizunak ezagutu geni-
tuen . Lehengo zatia nabea da eta 
entzuteko erabiltzen da. Bigarrena, 
elizataria da eta ez bustitzeko balio 
du. Hau da aterpe bat izan zen. Hiru-
garrena, burualdea da eta han apai-
zak meza ematen du. Bukatzeko, sa-
kristia azkena da sakristia da eta  
apaizak arropa aldatzeko erabiltzen 
du. 
 
 
 



Meatzaritza eta meatze-museoa 

 
Ostegunean Ezagutu Bararakaldo programan 
meatzaritza eguna da. Horrela, museora joan gi-
nen gure iragana ezagutzeko. Museoa Gallartan 
kokatuta dago, Meatzaldean. 
 
 
 
 
 

 
 
Alde batetik, meatzaritzari buruz bideo bat ikusi 
genuen haien bizitza eta bizimodua ulertzeko. Bes-
te alde batetik, meategi batera joan ginen. Izan ere, 
Concha II.a meategia bisitatu ginen. Horrela, ulertu 
genuen zer den burdinaren ustiapen-sistema eta 
nola egiten zen. Meategi hori ikusi eta gero , atse-
denaldi bat egin genuen eta otarteko bat jan ge-
nuen.  
 
 

 
Horren ondoren, autobusa hartu genuen Zugaztieta 
auzora joateko. Horrela ulertu genuen zer izaten zen 
Meatzaritza auzoa izatea. Hor bertan, Irakasleek mapa 
bat eman ziguten kokatzeko eraikin famatuenak, adi-
bidez, sindikatuak, eliza, hospitalea eta barrakoiak. 
Hori ikusi eta gero, ulertu genuen nolakoa izan zen 
bizimodua garai hartan. Dudarik gabe, bizimodu hori 
gogorra izaten zen.  
 
Amaitzeko, azaldu behar dugu, funikularrez joan gine-
la. Han hamar minutu egon ginen. Hortik, kalera joan 
ginen eta autobusa hartu genuen eskolara bueltatze-
ko.  



La arboleda–Zugaztieta 

Ostegunean metzaritzaren eguna izan zen Ezagutu Barakaldoko programan. Beraz, Zugaztieta-
ra joan ginen eta horrela ikusi genuen zer den meatzaritza-auzoa. Hau da, auzoaren helburua 
meatzaritzan lan egitea izan zen.  
 
 
 
Lehenik, azaldu digute nola sortu zen 
auzoa eta nola antolatzen zen bizi-
modua.  Izan ere, auzo horretan eliza 
(Maria Magdalena ,1889), frontoia , 
ospitalea ( Minero de matamo-
ros ,1896) eta zinema zegoen. Gaine-
ra, sindikatuak sortu ziren lan baldit-
zak hobetzeko.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dudarik gabe, garai hartan bizitza txarra eta 
gogorra izan zen. Adibidez, antzinako etxeak 
egurrezkoak izaten ziren merkeagoa zelako. 
Batzuk barrakoiak izaten ziren.  
 
Gero, etxeak zementuz eraiki ziren. Horrela, 
egurrezko etxe batean bi edo hiru familia bizi 
ziren eta zementuz eraikitako etxe batean 
normalean 4 pertsonak bizi ziren . 


