


METEOROLOGIA 

Astelehenean Errekatxora joan ginen autobusez Eza-

gutu Barakaldo programarekin. Egun hori naturaren 

eguna zen, eta meteorología (eguraldia) neurtu ge-

nuen. Gainera, asteko egunik beroena izan zen.   

Meteorologia, zientzia bat da, eta tresna batzuen bi-

dez neurtu ahal dugu: anemometroa (haizearen abia-

dura neurtzeko), higrometroa (airearen hezetasuna 

neurtzeko), barometroa (airearen presioa neurtzeko), 

termometroa (beroa ala hotza neurtzeko), sonome-

troa (zarata neurtzeko) eta iparroratza (jakiteko non 

dauden puntu kardinalak).  

Asteartean, historiaren eguna zen, eta Santa Agedara 

joan ginen. Bertan, eguraldia neurtu genuen, eta 

egun horretan, euria egin zuen. Hori dela eta, hezeta-

sun handieneko eguna zen. 

Asteazkenean, Zirkodomora joan ginen eta ez genuen meteorologia neurtu, baina ikusi ahal zen 

eguraldia txarra izan zela. Horrez gain, eguraldi epela egin zuen. 

Ostegunean, Meatzaritzaren museora, Gallartan, joan ginen. Museoa ikusi eta gero, meteorologia 

neurtu genuen, eta egunik hotzena izan zen. Hau ikusi eta gero, funikularra hartu genuen, Zugaz-

tietan. 

Amaitzeko, ostiralean berriro Errekatxora joan ginen, eta egun guztietan bezala, meteorologia 

neurtu genuen. Honen ostean, datu meteorologikoen laburpen taula egin genuen, egunik beroe-

na edo hotzena zein izan den jakiteko . Gainera, aste horretako garapena ikusi ahal izan genuen. 

Primeran pasatu genuen! 



Barakaldoko paisaia 

Astelehenean, Barakaldoko paisaia 

ikusi genuen, “Ezagutu Barakal-

do” programan, Errekatxon, natu-

ra- eguna izan zelako. 

Barakaldoko paisaia, gehienbat, 

naturala da. Gizakiok egindako 

eraikinak ere badaude .  

Paisai naturalean, mendiak eta 

mendikateak daude. Hauek dira: 

Sasiburu mendikatea, Apuko men-

dia, Peñas-Blancas mendia, Eretza 

mendia Gueñesen, Aldapa mendia 

Galdamesen, Ganerantz mendia 

Galdamesen, Gazterantz mendia 

Galdamesen, Argalario mendia, 

Mota mendia eta Burtzako mendia 

Trapagaranen. Ibaiak daude eta muga naturalak dira inguruko beste herri batzuekin. Hiru ibai 

dira: Kadagua ibaia (Barakaldo-Bilbo), Castaños edo Galindo ibaia (Barakaldo-Sestao), eta Ibaiza-

bal edo Nerbioi itsasadarra, Kantauri itsaso-

an amaitzen duena.  

Zuhaitzak eta baso naturalak daude eta ba-

bestea ondo dago. Hauek dira zuhaitzak: 

gereziondoa (hosto erorkorrak), gorostia 

(hosto iraunkorrak), eukaliptoa (hosto 

iraunkorrak), alboa (hosto erorkorrak), 

haritza (hosto erorkorrak), pinua (hosto 

iraunkorrak), hurritza (hosto erorkorrak) eta 

pikondoa (hosto iraunkorrak). 

Bestalde, gizakiok egindako eraikinei buruz 

hitz egin genuen. Hauek dira adibide bat-

zuk: urtegiak (Goroztitza eta Loiola), zubiak 

(Kastrexana/Deabruaren zubia), etxeak, ba-

serriak, elektrizitate dorreak, baso artifizia-

lak egurrezko produktuak egiteko, tunelak, 

monumentuak, ura garraiatzeko hodiak, 

errepideak, etab. 

Errekaren egoera aztertzen amaitu ondo-

ren, autobusa hartu genuen eta institutura 

bueltatu ginen. 



CASTAÑOS ERREKAREN CASTAÑOS ERREKAREN CASTAÑOS ERREKAREN CASTAÑOS ERREKAREN     

AZTERKETAAZTERKETAAZTERKETAAZTERKETA    

Astelehenean, naturaren eguna izan zen, or-

duan joan ginen Errekatxora, Castaños ibaiaren 

ura aztertzera. Castaños ibaia Errekatxon dago, 

eta Galdameseko Castaños auzoan jaiotzen da.  

Gainera, ibaia aztertzeko, tresna batzuk erabili 

genituen. Hauek dira esperimentu zientifikoak 

egiteko erabilitakoak: ikusmena, termometroa, 

usaimena, entzumena, sonometroa, mapak, 

etab. Errekaren parametroak neurtu genituen 

jakiteko nola zegoen. Zorionez, ibaiaren egoera 

ona zen. 

 

 

Ibaiaren ibilgua: Erdi ibilgua. 

Gardentasuna: Gardena. 

Zikinkeriak: Plastikosko zatiak dauzka. 

PH-a: Neutroa (6/7). 

Zarata: 50,3 dB. 

Tenperatura: 16 ºC. 

Kutsadura organikoa: Ez da ikusten eta ez dago 

usainik. 

Animaliak:  Sugandilak eta kilkerrak daude. 

 

 

Gainera, beste ibai garrantzitsu batzuk daude 

Barakaldon, adibidez: Kadagua, Ibaizabal–

Nerbioi eta Castaños–Galindo ibaiak. 

Ibaia aztertu eta gero, joan ginen CIHMAra 

(museora) mendiak, ibaiak eta lakuen izenak 

ikustera. Gero autobusa hartu genuen eta insti-

tutora bueltatu ginen.   

 



 DEABRUAREN  

ZUBIA 

Asteartean historiaren eguna zenez, Ba-

rakaldoko elementu zaharrenetako ba-

tzuk ezagutzera joan ginen. Hasteko, 

autobusez joan ginen Bilbora. Alde bate-

tik, Deabruaren zubia ikusi eta aztertu 

genuen. Bestetik, zubia pasatu genuen 

eta Barakaldoko aldera pasatu ginen. 

Deabruaren zubia Barakaldo eta Bilbo 

artean dago eta Kadagua ibaia Barakal-

doko eta Bilboko muga naturala da. 

 

Deabruaren zubia 1435-1436 urteetan egin zen. Kas-

trexanako edo Lasaoko zubia ere deitzen diote. Lekei-

tioko Pedro Ortizek eraiki zuen. Lope Garcia de Salazar 

Erdi Aroko jauntxo eta historialari bat izan zen. Bizkaiko 

historiari buruzko datu ugari aipatu zuen, besteak bes-

te, Deabruaren zubiari buruzkoak. Erdi Aroan gatazka 

bat gertatu zen zubi honetan. CCCXCVIan Fernando de 

Lezamak hil zuen Pedro Ortiz de Landa, Kastrexanako 

zubian. 

 

Deabruaren zubiak kondaira bat du. 

Behin batean, neska bat Bilboko aldean 

bizi zen eta bera maiteminduta zegoen 

mutil batekin, Barakaldon bizi zela. Nes-

kak zubi bat nahi zuen beste aldera pa-

satzeko. Gero, zurrumurruak sortu ziren 

eta mutilak uste zuen neskak adarrak 

jarri zizkiola. Horrela, deabruak neskare-

kin paktu bat egin nahi zuen. Bere arima 

emanez gero zubi bat eraikiko ziola esan 

zion. Neskak baietz esan zuen, baina es-

piritu onak zubia eraiki zuten eta horre-

la, deabrua joan zen eta neskak ez zion 

bere arima eman. Azkenean, mutilari 

maite zuela esan zion eta elkarrekin 

egon ziren. 

 

 



Larrazabalgo auzo eskola 

Asteartea historiaren 

eguna zenez, Barakaldo 

zaharra ikusi genuen. 

Lehenengoz, Larrazabal-

go eskola ikustera joan 

ginen. Larrazabalgo es-

kola 1928an eraiki zen 

(XX. mendean). 

 

Hasteko, azalduko dizue-

gu nola funtzionatzen 

zuen Larrazabalgo esko-

lak. Esate baterako, hiru 

gela zituzten: eskolarre-

ko umeena, neskena eta mutilena. Hori dela eta, neskak eta mutilak gela desberdinetan banatzen 

ziren, etorkizunean rol ezberdinak zituztelako. Ikasleek klaseak ematen zituzten diktatzen eta ira-

kurtzen. Horrela, ikasleek kopiatzen zuten eta gauzak buruz ikasten zituzten . Ikasgeletan ikasle 

asko zeuden. Hori dela eta, ikasgela berean maila eta adin guztietako ikasleak egoten ziren eta 

zalantzarik gabe, liburuak oso garestiak ziren. 

 

Azkenik, jarduera honekin, lortu dugu hausnarketa bat egitea. Alde batetik, hausnartu dugu zela-

ko sorte ona izan dugun XXI. mendean jaio garelako. Beste aldetik, matxismoaren kontra pausu 

bat eman dugu Hezkuntzan. 



Asteartean historiaren eguna zenez, Larrazabalgo eskolara joan ginen eta auzo-eskola zaharra 

ikusi genuen. 1928 urtean eraiki zen. Udal arkitektu batek egin zuen umeak ikasteko.  Hiru ikasge-

la zeuden; haurtzaindegia gela batean mutilak eta neskak klase ezberdinean egoten ziren.  

 

Aipatu dugunez, neskak eta mutilak leku ezberdinetan egoten ziren. Hori dela eta, gauzak ezber-

dinak ikasten zituzten. Emakumeek etxeko gauzak ikasi behar zituzten. Ordea, gizonek kanpoko 

lanak ikasi behar zituzten.  

 

Bestalde, auzo-eskolaren gauzak esango ditugu; Irakasleek izaten zuena ikasleek buruz ikasi behar 

zuten. Gainera, diktaketa moduan egoten zen ordu osoa, eta ikasleek kuadernoan kopiatu behar 

zuten entzundakoa. Egun osoa irakasleek ikasleei kolpeak eman zizkioten zigortzeko, adibidez,  ez 

bazutenean ondo esaten.  

LARRAZABALGO AUZO ESKOLA 



SANTA AGEDA 

Ezagutu Barakaldo programan astear-

tea historiaren eguna denez, Santa 

Agedara eta Larrazabalgo ikastetxera 

eraman gintuzten autobusez. Bara-

kaldoko elementu zaharrenetako 

batzuk ezagutzera joan ginen. Euria 

egiten zuen eta horregatik Santa Age-

dara iristea asko kostatu zitzaigun. 

Iristean baseliza bat ikusi genuen eta 

barruan Santa Agedaren istorioa kon-

tatu ziguten.   

Santa Ageda emakume polit bat zen. 

III. mendeko gazte eder bat izan zen. 

Quincianok bere hilketa agindu zuen 

Agedak ez zuelako  senatariarekin 

ezkondu nahi. 

Ondoren,  Agate Deunaren inguruko tradizioak ezagutu genituen. Erromeria otsailaren 5ean os-

patzen da eta Agate Deunaren koplak bezperan.  Gero, baselizaren parteak ikusi eta ezagutu ge-

nituen. 

Hau ikusi eta gero, autobusez institutora itzuli ginen. Gure ikuspuntutik oso interesgarria izan zen 

eta errepikatzea espero dugu. 

 

 

 



RAP TAILERRA 

Asteazkenean rap tailerra egin dugu 

Mariarekin. Neska famatua da rap 

músika egiten duelako. Gainera, Ma-

riak azaldu digu nongoa zen rapa, 

nola sortu zen, etab.  

Raparen ezaugarriak kontuan hartu 

eta gero, guk idatzi dugu gure rap 

propioa eta banan-banan,  gure rapa 

irakurri dugu. Rapa eta poesia ezber-

dinak dira, rapa, oro har, pista instru-

mental baten gainean interpretatzen 

baita. 60ko hamarkadan ingelesaren 

dialekto afroamerikarrarean adar bat 

izan zen, "hitz egitea" esan nahi due-

ña. Gaur egun, musika estiloa adie-

razten duen termino bezala erabilt-

zen da. Rapa diskoetan hitz egiteko erabili zen, adibidez, 1971ean, Isaac Hayesen Black Moses al-

bumetan, "Ike 's Rap", "Ike' s Rap II", "Ike 's Rap III". 

Rapak Afrikako sustraiak dauzka. Hip-hop musika existitu baino lehen, mendebaldeko Afrikako 

griotek (tribu bat) danbor eta beste musika tresna batzuekin istorioak erritmikoki kontatzen zituz-

ten.  



HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 

Asteazkena kulturaren eguna zen. Ezagutu Barakal-

doko hirugarren egunean jarduerak egin genituen. 

Hamaiketakoa hartu eta gero Haladzipo musika es-

kolara joan ginen. Bertan musika ikasten da. 

Lehenengoz kutxarekin “Titanium” abestia jo ge-

nuen. Gero lau txalaparta desberdinak jo genituen 

eta bi aldiz kontzertu bat egin genuen eta bi danbo-

rrekin erritmoa markatu ziguten. 

Hor musika tresna desberdin batzuk jotzen ikasi ge-

nuen, adibidez, txalaparta, kutxa, body-percusioa, 

etab. 

 

 

 

Txalaparta: Bi egurrezko makilekin kolpeka egitea 

egurrezko ohol batzuei.  

Bodypercussioa: zure gorputzeko soinuekin musika 

sortzen da.  

Kutxa: aurreko partea kolpekatzen musika sor-

tzen da. 

Haladzipo eskolan egon eta gero joan ginen Zirko-

domora. Lehenengoz, zirkodomoan beroketa txiki 

bat egin genuen. Hori eta gero bi taldetan banatu 

ginen, batzuek saltoak egiteko eta beste batzuek 

oihal batekin ariketak egiteko.  

 

 



LA ARBOLEDA/ZUGAZTIETA 

Ostegunean, La Arboledara joan ginen autobuses. Meatzaritzaren eguna zenez, meatzariak nola 

bizi ziren ikusi genuen. 

La arboleda (Zugaztieta) Trapagarango auzo bat da. Meatzariek sortutako auzo baten moduan 

sortu zen. La Arboledan etxe-meatzariak ikusi genituen. XIX. mendearen bukaeran sortu zen eta 

gaur egun etxebizi-tzak daude. Meatzarien etxebizitzak oso xumeak eta txikiak ziren eta oso po-

break zirelako etxebizitzak egurrez eginda zeuden. 

La Arboledaren alboan hiru laku daude: Parkotxa, Ostion eta Blondis. Ostion honela deitzen da 

meategiko jabeak hitz hori esaten zuelako. Parkotxa ondoan dagoen auzo baten izenagatik deit-

zen da eta Blondis ondoan instalatutako garabi baten izenagatik. 

Azkenik, Larreinetako funikularra erabili genuen. Funikularra garraio modu bat da, adibidez, men-

di  baten tontorrera igotzeko edo mendi tontorretik behera joateko. Larreinetako funikularrak 10 

minututan egiten du bidaia, 350 metroko malda igotzen du eta 7 kilometro orduko abiadura du.  

Hori eta gero, autobusez joan ginen institutura. 


