


Barakaldoko paisaia 

Aste honetan Barakaldoko paisaia ikusi dugu. Astelehenean Errekatxo auzoa aztertu genuen, adi-

bidez, zuhaitzak eta Castaños ibaia. Gero hainbat mendi ikusi ditugu: Apuko, Mota, Burtzako… 

Hau ikusi eta gero, zuhaitz desberdinak ikusi ditugu. Beraien artean batzuk hosto erorkorrak dauz-

kate, adibidez, gereziondoa. Beste batzuk, hosto 

iraunkorrekoak dira, adibidez, pinua. 

 

 

 

 

 

 

 

Barakaldon bi motatako auzoak daude. Alde batetik, 

auzo kaletarrak: handiak, eraikuntza altuekin, trafi-

ko askorekin… Bestetik, auzo baserritarrak daude: 

txikiagoak, lasaigoak… Astelehenean bisitatu ge-

nuen zehazki auzo baserritar bat. Hala ere, mabar-

mena da gizakiaren aztarna, adibidez: parkea, kot-

xea, iturria, etxea… 

 

 

 

 

Aste honetan oso ondo pasatu dugu. Gomendatzen diot jende guztiari Errekatxora etortzea. 



 

METEOROLOGIA 
 

Astelehenean naturaren eguna izan zenez, meteorologia ikasi genuen. Hasteko, azalduko dugu meteo-

rologia zientzia bat dela. Gainera, parametro hauek neurtzen dira: tenperatura (termometroak ematen 

dituen graduak), airearen hezetasuna (ehunekotan neurtzen da), airearen presioa, haizearen norabidea, 

etab.  

 

 

 

 

 

Asteartean, historiaren eguna tokatzen zen. Berriz egin 

genuen meteorologia, eta geografia ere ikasi genuen. Ho-

rrela, Agate Deunaren bizitza ikusi genuen.  

Egunero neurtu dugu meteorologia. Ostiralean datu me-

teorologikoen laburpen bat egin dugu. Hau da, datu guz-

tiak elkartu eta laburpen bat egin behar da.  



 

 

CASTAÑOS ERREKAREN AZTERKETA 

Astelehena Ezagutu Barakaldo programan naturaren eguna da. Hasteko, Barakaldoko ibai batzuk 

ezagutzera joan ginen. 

Castaños ibaia Galdameseko Castaños auzoan jaio-

tzen da. Horregatik Castaños deitzen da. Hau ikusi 

eta gero instrumentuak erabili genituen: ikusmena 

eta PH. 

Parametroak ibaiaren ibilgua, gardentasuna, zikinke-

ria, pH, zarata, tenperatura, kutsadura organikoa, 

animaliak, abiadura eta errekaren egoera dira. Horie-

taz hitz egin genuen paseotxo bat ematen genuen bi-

tartean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honen ostean, guztiok ikusi genuen Castaños ibaia-

ren uretan bizi ahal diren animaliak edo ez. Baietz 

ikusi genuen. 

Gero, guztiok 

batera urak 

zertarako ba-

lio duen aipatu genuen: dutxatzeko, harrikoa egiteko, eda-

teko, eskuak garbitzeko... 

 

Azkenik ibai batzuk gehiago ezagutu genituen: Kadugua, 

Galindo...  Horrelakoa izan zen Ezagutu Barakaldoko natu-

raren eguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEABRUAREN ZUBIA 

 

 

Asteartea historiaren eguna zenez, Barakaldoko 

elementu zahar batzuk ezagutzera joan ginen. 

Deabruaren zubia Erdi Aroan eraiki zen (1435-

1436). Lope Garcia de Salazarek lehenengoz ai-

patu zuen. Erdi Aroan gatazka bat gertatu zen 

zubi honetan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behin batean, bazen neskatila bat ibaiaren alde batean bizi zena. Neska hau maiteminduta zegoen 

Barakaldoko mutil batekin. Halako batean, mutila maiteminduta zegoen beste neskarekin. Dea-

bruak zubia egin zuen neskak bere arima ematearen truke. 

 

1. Zubia 1435-1436 urteetan egin zen, beraz 500 urte 

baino gehiago ditu. 

2. Kastrexanako edo Lasaoko zubia ere deitzen diote. 

3. Lekeitiko Pedro Ortizek eraiki zuen. 

4. Erdi aroan gatazka bat gertatu zen zubi honetan. 

 

 

 



SANTA AGEDA  
 

 

As t ea r t e an  Ez agu tu  Bar ak a l -

don ,historiaren eguna zenez, Barakaldo-

ko Santa Ageda baselizara  joan ginen, 

eta bere historia erakutzi ziguten iraskas-

leek. Hasteko, azalduko dugu nor izan 

zen Santa Ageda. 

 

Agate deuna III. mendeko gazte eder bat 

izan zen. Izan ere,  K.o.  230. urtean jaio 

zen, Sizilian, Etna sumenditik hurbil, 

familia noble eta dirudun batean. Erro-

matar inperioan bizi zen. 

 

 

 

 

 

 

Hil zuten ez zuelako nahi errelaziorik mantendu senatari batekin. Quinciano haserretu zen eta 

Erromatarrek torturatu zuten eta bere titiak  mostu zikioten. Gaur egun, urtero bere kantu abesten 

dugu Otsailaren 4an.  

Izan ere , bi tradizio daude: bata da agate deuna abestea eta bigarrena erromeria joatea. 

Bestalde, Basoelizaren ezagurriak dira: 

 Nabea : XVIII. mendean eraiki 

zen eta hemen meza entzuten da.  

 Elizataria: XIX. mendean eraiki 

zen eta babesteko da. 

 Burualdea : XVI. mendean eraiki 

zen eta hemen meza ematen da. 

 Sakristia. 

 

 



RAP TAILERRA 

 

Hasteko, azteazkenean Gurutzetara joan gi-

nen eta Kultur etxera sartu ginen kultur egu-

na delako. Neska batekin egon ginen. Nes-

karen izena Maria zen eta bere izen artisti-

koa Laize da. Laize 14 urterekin hasi zen 

rapa egiten. 

 

 

Gainera, azaldu genuen rapa 80. hamarka-

dan hasi zela New Yorken(Estatu Batuetan). 

Raparen ezaugarriak dira duintasuna edukit-

zea, aldarrikapena egitea. Izan ere, edonork 

rapeatu ahal du. Gainera, Laizek gonbitadu 

gintuen rap bat egitera.  

 

 

Adibidez:  

12 urte ditut/Barakaldokoa naiz 

Mariam nire izena/urdina gustatzen zait 

Hiru anai-arreba/bihurriak dira 

Dibertitzen gara/denok batera. 

 

Amaitzeko, eskerrak eman genizkion Laizeri eta autobusa hartu genuen beste jarduera batera joate-

ko. 

 

 



HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 

 

 

Asteazkenean, Ezagutu Barakaldo programan, Haladzipo eta Zirkodomora joan ginen. Barakaldo 

hiritarrean egon ginen. Oso dibertigarria zen raparena eta Zirkodomorena, adrenalina  asko zegoen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haladzipon perkusio tailerra egin ge-

nuen. Body-perkusioa ikasi genuen. Zir-

kodomoan ginmasiako ariketak egin ge-

nituen, malabareak, etab. Aurretik berotu 

genuen. 

 

 

Oso ondo pasatu genuen! 



LA ARBOLEDA/ZUGAZTIETA-

LARREINETA 

 

 

Ostegunean meatze-iragana ezagutzera joan ginen Ezagutu Barakaldorekin eta joan ginen La Arbo-

leda/Zugaztietara. Hor ikusi genuen nola bizi ziren familia meategietan. 

 

 

Horrela, eraikin batzuk ikusi genituen. Adibidez, etxebizitzak ,frontoia eta sindikato socialista. 

Gaur egun,  frontoia berdina da. Orain sindikatu socia-

lista taberna eta jatetxea bat da. Hasieran,  etxebizitzak 

txikiak eta baxuak ziren. Hiru familia bizi ziren etxe 

txiki batean eta oso gogorra zen. Etxeak egurrezkoak 

ziren. Ez zuten dirurik eta erosi zuten merkatuan. 

 

 

 

 

Funikularra funtzionatzen du oso ondo. Bi funikularra 

daude. Oso astiro doa. Amaitzeko funikularra hartu eta 

gero,  autobusez itzuli ginen institutura. Eguraldi ona 

egin zuenez, asko gustatu zitzaigun meatze putzuetan 

zehar egin genuen ibilbidea . 

 



PALAZIO BASERRIA 

Ostiralean, Ezagutu Barakaldo progra-

man errepaso-eguna egin dugu. Haste-

ko, museo batera sartu gara.  Bigarren 

solailura igo gara eta han maketa bat 

ikusi eta egin dugu. Palazio baserria 

baserri kubikoa da, hiru solairu ditu. 

 

 

 

Lehenego solairuan baserri handi bat 

dago eta ezkerrean sukalde txiki bat 

dago. Sukaldean honetan dago: lekua 

arropa garbitzeko, labe bat, mahaia eta 

bi aulki daude. Baserrian animali bat-

zuk daude:  behiak, txerri bat, eta ar-

diak daude. 

 

 

 

 

Bigarren solairuan, erdikoan, animalien janaria gordetzen zen eta beste aldean hiru logela daude. 

Logelen aurrean egongela bat dago. Logelan mahai bat, aulki bat, taburete eta estantería bat daude. 

 

Azken solairuan, ganbara bat dago.  

 


