


METEOROLOGIA 

Astelehenean Errekatxon meteorologia ikasi genuen. Anemometroa, higrometroa, barometroa, 

termometroa, sonometroa eta iparrorratza erabili genituen.  

Tresnen erabilerak hauek dira:  

Anemometroa: haizearen abiadura neurtzen du eta unitatea metroak segunduko da. 

Higrometroa: airearen hezetasun erlatiboa neurtzen du eta unitatea ehunekoak dira. 

Barometroa: presio atmosferikoa neurtzen du eta unitatea milibarea da. 

Termometroa: tenperatura neurtzen du eta unitatea gradu zentigradoa da. 

Sonometroa: soinua neurtzen du eta unitatea dezibela da. 65 dezibelio baino gehiago badaude, 

kutsadura akustikoa dago. 

Iparrorratza: ipar magnetikoa seinalatzen digu beti. Puntu kardinalak hauek dira: iparraldea (N), 

hegoaldea (S), ekialdea (E) eta mendebaldea (W). 

Egunero neurtu dugu meteorologia. Asteartean eskola batera Joan ginen. Bertan eskola garai 

horretan nolakoa zen kontatu ziguten. Eguna amaitzeko, Santa Agedako baselizara igo ginen me-

teorologia neurtzera. 

Ostiralean, bukatzeko, grafika bat egin dugu asteko meteorologia nola aldatu den ikusteko. 



 

BARAKALDOKO PAISAIA  

Astelehenean gelan ikusi genituen mendiak eta ibaiak. 

Barakaldoko mendiak ikasi genituen: Sasiburu, Apuko, Peñas-blancas, Argalario eta Mota.         

Gueñes: Eretza. 

Galdames: Aldapa, Gazterantz, Ganerantz. 

Trapagan: Burtzako. 

Ibaiak muga naturalak dira. Barakaldo inguratzen dutenak Kadagua, Galindo eta Nerbioi dira. 

Barakaldon bi auzo mota daude: auzo baserritarrak eta auzo kaletarrak.  Auzo kaletarretan auto, 

jende, eskola eta denda gehiago daude. Auzo baserritarretan etxeak, mendiak, ibaiak, eltxoak, 

etab. 

Naturalak ez diren elementuak ere badauzkagu: errepideak, etxeak, zuhaitz batzuk… Horiek dira 

gizakiaren aztarnak. 



CASTAÑOS ERREKAREN  

AZTERKETA 

Astelehena naturaren eguna zenez, Castaños ibaira joan ginen. Horretarako Errekatxo auzora jo-

an ginen. 

Castaños ibaia Galdameseko Castaños auzoan jaiotzen da. Barakaldoko muga natural bat da. Ba-

daude beste hiru muga natural: Kadagua, Ibaizabal-Nerbioi eta Castaños-Galindo ibaiak.  

Neurketa erdi ibilguan egin  genuen. Bertan uraren kalitatea neurtu genuen. Ur geza edo gezia 

den frogatu genuen. Lehenengo ur pixka bat hartu genuen kubo batekin, ondoren termometroa 

sartu genuen ikusteko zer  tenperatura zuen. Gardentasun egokia zuen ere begiratu genuen. 

Errekaren ondoan zuhaitz mota batzuk daude: eukaliptoa, alboa, haritza, pikondoa… Zuhaitz hau-

en hostoak erorkorrak edo iraunkorrak diren ikasi dugu. Bitxikieria batzuk eta zuhaitzen jatorria 

ere ikasi genuen.  

Ibaian zeuden animaliak ere begiratu genituen, adibidez, ahateak eta txoriak. 



Santa Santa Santa Santa AgedaAgedaAgedaAgeda    

Asteartean historiaren eguna zenez, Barakaldo elementu zaharrenetako batzuk ezagutzera joan 

ginen.  Santa Agedaren baselizara joan ginen oinez.  

Garai horretan (150. urtea), erlijio kristaua nahiko berria zen eta Erromatar Inperioak kristuak 

jazartzen zituen. 250. urte inguruan, Quinciano santariak bere botereaz baliatu nahi izan zuen 

gazteraren edertasunaz gosatzeko, baina gazteak ezetz esan zion, bera  kristaua zelako eta erro-

matarren bizimodu paganoa baztertzen zuelako. Mendeku gisa, Ageda torturatzea eta bularrak 

moztea agindu zuen. Horregatik hil zen 251. urteko otsailaren 5ean. 

Baselizaren zatiak hauek dira: nabea, elizataria, burbaldea/ absidea eta sakristia. Nabea eta bur-

baldea/absidea meza entzuteko erabiltzen dira, elizataria aterpe gisa eta sakristia apaizarentza-

ko.  

 



                              RAP TAILERRA 

Azteazkena kulturaren eguna zenez, rap tailer bat egin genuen.  

Jamaikan eta Estatu Batuetan sortu zen XX. mendean. Rapa duintasuna defendatzeko, nortasuna 

mantentzeko eta aldarrikapenak egiteko abesten da.  

Edozein pertsonak abestu ahal du rapa, eta hauek dira hauen ezaugarriak: 

- Errimaren egitura horrela izan ahal da: 

1.- A B A B 

2.- B A B A 

3.- A B B A 

4.- B A A B 

- Errepika bat eta beste atal bat izan behar ditu, adibidez: 

Errepika: 

Ezagutzen barakaldo, denok batera! 

Gure herriko, auzo eta kaleak! 

Gauza berriak ikasten, irekitzen ateak, 

eta horregatik maite dugu, gure hiri maitea! 

 

Beste atala:  

Alex da nire izena, bideo-jokoetan onena! 

12 urtekin, 5000 biktorioak! 

Horain pasatu naiz, institutora! 

Eta iruditzen zait dena berri-berria dela! 

Nire bizitza ez dira bakarrik bideo-jokoak, 

lagunekin jolastea, oso gustokoa! 

Lagunekin geratzea asko gustatzen zait, 

baina lehenengoz behar dut etxeko lanak egitea! 

 

 

 



HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 

Azteazkenean kulturaren eguna zenez Haladzipo musika eskolara eta Zirkodomora Joan ginen. 

Halapdzipora joan ginenean emakume batekin ikasi genuen kaxa jotzen. Gero, Titanium abestia 

ipintzean kaxa instrumentua jo genuen. Honez gain, bodyperkusioa ikasi genuen, gorputzearekin 

musika egin genuen. Horren ondoren txalaparta jo genuen. Maisuek erakutsi ziguten nola jo be-

har zen eta horrekin musika egin genuen.  

Zirkodomora joatean maisuak esan zigun nola berotu behar zen gure gorputza. Gero, malabareak 

egin genituen hiru baloiekin. Horren ostean, nahi genituen ariketak egin genituen: akrobaziak egi-

teko oihalak, etab.  

 



MEATZARITZAREN MUSEOA 

Ostegunean meatzaritzaren eguna zenez, Gallartako elementu  batzuk ikustera joan ginen, beste-

ak beste, mineralak, trenbideak eta museoa. 

Meatzaritzaren museora iristean, esertzeko esan ziguten hiru taldetan banatuko gintuztelako. 

Banatu ondoren, meatzeak zein lekuetan zeuden, mineralak aurkitzen zituztenean meatzariei 

zenbat diru ematen zieten eta meatzaritza zer zen ikasi genuen. Gero, amaitzean, tenperatura 

neurtu genuen. Azkenik Ekoetxera joan ginen. Azken burdin meategia bisitatu genuen. 48km ga-

leria dauzka. Meategiaren izena Concha II da. 

Amaieran, funikularrera joan ginen oinez. Funikularrera igotzean jaitsi genuen. Behera iristean 

autobusa hartu genuen eta institutora joan ginen. Eguraldi ona egin zuenez, ibilbidea gustatu zit-

zaigun.  



    PALAZIO BASERRIA 

Ostiralean laburpen eta komunikazio jardueren eguna zenez, Palazio baserriaren historia ikastera 

joan ginen. 

Palazio baserria kubikoa zen eta hiru solairu zituen. Lehenengo solairua animaliak gordetzeko 

erabiltzen zen. Bigarren solairua berezia zen, bertan gauzak gordetze zirelako eta bizi izaten zire-

lako. Ganbara  gauzak gordetzeko erabili zen. 

Animaliek okela, esnea, artilea eta arrautzak ematen zituzten. Sagarrek jateko eta sagardoa egite-

ko balio zuten. Sagardoa kupeletan gordetzen zuten. Artoak jateko eta irina egiteko balio zuen. 

Fruitu lehorrak jateko erabiltzen ziren. 

Amaitzeko, Palazio baserriak hainbat material zeuzkan: harriak, zementua eta egurra. 


