


 

METEOROLOGIA 

 Astelehenean naturaren eguna izan zen. Erre-

katxon egon ginen eta meteorologiari buruz 

jarduera bat egin genuen. Meteorologia zient-

zia bat da eta bertan klimaren elementuak 

adierazten dira. Egunero meteorologiaren jar-

duera egin genuen. 

 

Lehenengoz temperatura neurtu genuen ter-

mometro batekin. Astelehenan 13 gradu zenti-

gradu ziren, asteartean 15 gradu zentigradu, 

ostegunean 12 gradu zentigradu eta ostiralean 

12 gradu zentigradu neurtu genuen. 

Gero, haizearen hezetazuna aztertu dugu 

higrometro batekin. Astelehenan % 

73,asteartean % 63,ostegunean % 53 eta osti-

ralean % 84 neurtu genuen. 

 

Honen ostean,  airearen presioa barometro batekin neurtu genuen. Astelehenean 1078 mb, asteartean 

105 mb, Ostegunean 995 mb, ostiralan 1012 neurtu genuen. 

 

Ostean, haizearen norabidea  iparrorratz batekin lagunduta neurtu genuen. Astelehenan E-W izan zen, 

Asteartea E-W, Ostegunean S-N, Ostiralean ez zegoen haizearik. 

Hau landu eta gero haizearen abiadura anemómetro batekin adierazi genuen. Astelehenan eta ostirale-

an ez zegoen haizerik, asteartean 5km/h eta Ostegunean 30 km/h neurtu genuen. 

Azkenik, zarata akustikoa sonómetro batekin neurtu genuen. 

 

Astelehenean, egoera orokorra hodeitsua eta epela izan zen. 

 



Castaños ibaiaren harana 

Hazteko, astelehenean Castaños ibaiarara joan ginen,  Errekatzon dagoena. Eta zenbait gauza neur-

tu genuen experimentu baten bidez.  Experimentuaren helburua zen ikustea zenbat kutxadura ze-

goen. 8 parametro neurtu genuen. Azalpena (puntazioa) ona, txarra eta ertaina zen: 

 

Ibaiaren ibilgua: Ikusmena behar da ikusteko eta 3 ibilguak 

daude: goiko ibilgua, erdi ibilgua eta beheko ibilgua.  

 

Gardentasuna: ikusmena behar da eta fotosintesia man-

tentzen da. Azalpena (puntazioa) ona da. 

 

Zikinkeria: ikusmena behar da. Kutsadura da, plastikoak eta 

beste zabor mota batzuk.  Azalpena (puntazioa) txarra da. 

 

PH-a: Experimentua egiteko ikusmena behar da. Ura neu-

troa geratu behar da eta ondo dago. Hura dago 6 eta 7 bi-

tartean. Azalpena (puntazioa) ona da 

 

Zarata: Entzumena behar da eta sonómetro bat. Ez dago 

kutzadura akustikorik. Azalpena (puntazioa) ona da. 

Temperatura: Termometroa behar da. 10 graduak zeuden 

egun hartan. Azalpena (puntazioa) ona da. 

Kutxadura organikoa: Usaimena behar da. Ez dugu ikus-

ten. Azalpena (puntazioa) ona da. 

Animaliak: Ikusmena behar da. Adibidez, ahateak daude. 

Azalpena (puntazioa) ona da. 

 



 

NATURAREN EGUNA 

 

Astelehenean, Barakaldoko paisaia ezagutu genuen. 

Izan ere, naturaren eguna zen. Errekatxoren eta Bara-

kaldoren ingurua, zuhaitz motak eta ibaiak (Castaños 

ibaia bereziki) Gorkarekin aztertzera joan ginen.  

Castaños ibaiaren alboko parkean eseri ginen. Bertan, 

meteorologiaren ariketa egin genuen. Honen ostean, 

Errekatxoren inguruan dauden zuhaitzak ikastera jo-

a n ginen, adibidez: gereziondoa, gorostia, eukaliptoa, 

etab.  

 

 

 

Gero, CIHMA eraikinera sartu ginen hemengo mendiak 

ikusteko. Ikusi genuen mendi hauek: Sasiburu, Apuko, 

Peñas-Blancas, Eretza, Aldapa, Ganerantz, Gazterantz, 

Argalario, Mota eta Burtzako. Guztia mapa batean bi-

latu genuen eta gurutzegrama bat bete genuen. Ma-

pan ingurua ikusi genuen eta suebakiak, etxeak, erre-

pideak, urtegiak eta zubiak ikusi genuen. Hori guztiak 

gizakien aztarnak dira. Auzo landatar batzuk ere ikusi 

genituen, adibidez: Errekatxo eta Gorostitza. Hau egin 

eta gero, atsedenaldia parkean pasatu genuen. Atse-

denaldia bukatzean, Castaños errekara joan ginen 

errekaren forma ikasteko. Erreka aztertu genuen eta 

bueltatu ginen. 

 

 Museo batera sartu ginen eta barakaldoren maketa ikusi genuen. Uraren zikloa ere ikasi genuen. Azkene-

an auzo landatar eta hiritarren desberdintasunak ikusi genituen. Guk pentzatu genuen auzo hiritarrak mo-

dernoagoak direla eta biztanle gehiago daudela. Trafiko gehiago ere badago. Guri gehien gustatu zaigun 

gauza Barakaldoren historia da. 

 



DEABRUAREN ZUBIA 

 

Asteartean deabruaren zubia ikustera joan ginen Eza-

gutu Barakaldoekin, historiaren eguna izan zelako. Has-

teko, kontatu ziguten XV. mendean egin zela eta gaine-

ra, Lope Garcia de Salazarek zabaldu zuela historioa 

hau ikusi eta gero, historia da... 

 

 

 

Barakaldoko pertsona bat eta Bilboko beste pertsona 

bat maiteminduta zeunden. Haien familiek ez zuen 

nahi elkarrekin egon zitezen. Batzuetan, Kadagua ibai-

ak ez zeukan ur asko eta elkarrekin egon ahal ziren, 

baina egun batean ur asko zeukan Kadagua ibaiak eta 

ezin izan zuten elkarrekin egon. Deabruak neskarekin 

tratu bat egin eta gero oso azkar egin zuen.  

 

 

 

 

Hori dela eta, maketa bat ikusi eta gero ma-

ketarekin jolastu ginen zubia zutik egoteko. 

Atal batzuk dituela ikasi genuen. Adibidez, 

zinbra eta dobela. 



LARRAZABALGO AUZO ESKOLA 

Hasteko, asteartean  historiaren eguna izan zenez Larrazabalgo eskolara joan ginen auzo-eskola nola-

koa zen ikusteko. Eskola XX. mendekoa zen 1928 urtean eraikita eta Barakaldoko udalak eta diputazio-

ak eraiki zuten eskola hori. Gela gutxi zeuden baina ikasle asko egoten ziren. Umeak gela desberdine-

tan banatzen ziren, gela batean mutilak eta bestean neskak. 3 klase egon ziren eta 7 urtetik aurrera 

bananduta egoten ziren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizkaia osoan zehar eskoletan modu berdinean banatzen ziren matxismoagatik eta horrela antolatzen 

zutelako. Liburuak ez ziren batez ere merkeak, oso garestiak baizik eta normalen bakarrik irakasleak 

zeukan liburua, ikasleak, ikasteko buruz ikasi behar zuten maisuak esaten zuenari buruz.  

 

 Izan ere, lehen mailetako ikasleek, arbela batean idazten ikasten zuten. Gero, ondo zekitenean idaz-

ten, lumaz eta tintaz idazten hasten ziren,  edo, bestela arkatzez idazten zuten.   

 

Eskolak hurbil zeuden eta auzoetan eraikitzen ziren. Atezainik ez zegoenez, ikasleek eta maisuek, ma-

terialak hartzen zuten eta ikastetxea zaintzaren ardura zuten, eta horrela amaitu dugu azaltzen nola-

koa izan zen eskola. 

 

ESKERRIK ASKO. 



ERDI AROKO GALTZADA 

Asteartean historiaren eguna zen eta gauza asko egin genituen, adibidez, Santa Agedara igo ginen eta 

Barakaldoko elementu zahar batzuk ikusi genituen. 

 

Santa Agedara igo ginen, eta Erdi Aroko galtzada ikusi genuen, harri desberdi batzuekin eginda zegoen:  

Espina, harri txiki bat zen eta gidatik ez irtetzeko balio zuen. 

Lastra harri handi bat zen eta animaliek eta gurdiek oreka ez galtzeko balio zuen.  

 

Betegarri harri asko eta tamaina desberdinetakoak ziren eta animaliek galtzadatik ez erortzeko balio 

zuen.  

 

Bidetik ere azaldu ziguten Done Jakue bidean ere daudela harri horiek, baita ikusi genuen Done Jakue 

bideko gezi hori batzuk ere.  Santa Agedara igo ginen eta atsedenaldia txiki bat hartu genuen oso neka-

tuta geundelako. 

 Honen ostean, autobusa etorri zen eta joan ginen eskolara. Dudarik gabe, errepikatzea gustatuko lit-

zaiguke. 



   

RAP TAILERRA 

 

Hasieran etorri zen Maria-Laize-raperi buruz hitz egiteko eta rap-tailer bat egiteko. Hasteko, hitz egin 

digu Estatu Batuetan eta Jamaikan sortu zela rapa eta kutxa eta bonboa erabiltzen dela. Ziklo batekin 

hastea raparen ezaugarri bat da. 

 

 

Hip-Hoparen kulturan lau eginkizu topa ditzakegu, hai-

en artean MC,DJ,B-BOY,B-GIRL eta GRAFFITEROA. MC 

festak aurkezten dituena da, DJ musika ipintzen duena. 

 

 

 

 

 

Hau izan zen abestu genuen rapa: 

 

Ezagutzen Barakaldo/denok batera  

gure herriko/ auzo eta kaleak 

 gauza berriak ikasten/ irekitzen ateak 

 horregatik maite dugu/ rapa egitea. 



 

Asteazkena Kulturaren eguna zenez 

Haladzipo musika eskolara joan ginen, 

hamaiketakoa hartu eta gero. Haladzipo 

eskolan musika ikasten da eta Haladzipon 

fanfarria izaten hasi ziren. Han bodyperku-

sioa egin genuen. Bodyperkusioa da gor-

putzarekin musika egitea.  

Leku horretan kaxa eta txalaparta jo ge-

nuen. Txalaparta da makil batzuekin taula 

batzuetan kolpeak ematea eta horrela 

musika sortuko da, baina gure kidearekin 

koordinatu behar ginen musika ondo ate-

ratzeko. Txalaparta egiteko egurrezko makilak eta taulak behar ditugu. 

 

Bestalde, Zirkodomoan teletatik zintzilikatu ginen, malabareak egin genituen, pilota batekin jolastu ge-

nuen, etab. Ondoren eta aurretik, luzaketak ariketa inportanteak dira ,mina ez egiteko eta lasai ateratze-

ko zirkodomotik.  

 

HALADZIPO ETA ZIRKODOMOA 



Día De La Cultura  

En primer lugar el miércoles como fue el día de la cultura fuimos a la sala de audiovisuales donde nos 

esperaba una rapera del País Vasco que nos enseñó la cultura del rap.  

Nos enseño donde surgió el rap, que fue en Estados Unidos y Jamaica sobre el año 1980. Sus característi-

cas más importantes son la dignidad (objetivo), la rima (consonante y asonante) y el ritmo. Después hici-

mos una actividad sobre el rap que trataba de poner la cosas que nos gustaban y rimar con ellas. 

 

 

En la escuela de música Haladzipo aprendi-

mos sobre bodyperssion (Percusión con el 

cuerpo). Es el tipo de música que se puede 

hacer con diferentes zonas del cuer-

po.También ese mismo día aprendimos que 

era la “Txalaparta”  un instrumento que se 

golpea con 4 palos que se dividen en 2 per-

sonas y una de esas dos acompaña a la pri-

mera. 

 

 

Por último, caminamos por la calle hasta llegar a un circo en el que haríamos unas actividades. En el Zir-

kodomo nos enseñaron como trepar una tela al igual que los trapecistas, malabares, etc. Es importante 

realizar estiramientos antes y después de colgarte en una tela para que no te de un calambre o un tirón. 

 

 

! ¡NOS LO HEMOS PASADO GENIAL¡ 

 



Meatzaritzaren museoa 

Ostegunean ekoetxean egon ginen, han gauza asko ikusi genuen, adibidez Concha 2 meategia. Beraren 

ezaugarriak dira, aire zabalean dagoela eta galerietan. 

Bizkaian topatu daitezkeen lau burdin mineralak hauek dira: hematite gorria, goethita, limonita eta si-

derita. 

Barakaldoraino burdin minerala horrela garraiatzen zuten: Plano inklinatuz, Aire Tranbian edo Trenen 

bidez.  Helmugara heldu zirenean (Nerbioi Ibaian) eramaten zuten lantegira edo Itsasotzietara.  

 

 

 

Meatzaritzaz aparte, beste lan batzuk zeuden, adibidez, sirgerak, harri-zulatzaileak, dinamita kartutxo 

egileak eta pintxeak.  

Meatzarien bizimodua txarra zen. Lan asko egiten zutelako eta meategiko lana oso gogorra zen. Horrez 

gain, diru gutxi kobratzen zuten.  Gaur egun, Kongoko umeak 12 ordu lan egiten zuten gero 2 euro ko-

bratzeko. 



LA ARBOLEDA/zugaztieta 

 

Hasteko, osteguna meatzaritzaren eguna zenez, joan 

ginen Arboledara meategien historia ezagutzera. 

Arboleda sortu zen meatzariak hor bizitzeko. Etxe za-

harrak ez dira oraingoak bezalakoak. Etxeak egurrez-

koak ziren eta txikiak ziren.  

 

 

 

Gero, hiru lakuetara joan ginen La Arboledatik gertu direnak. Adibidez,Ostión,Blondis eta Parkotxa, hiru 

lakuen hondoan zeuden meategi batzuk eta ezin da uretan sartu. 

Frontoi bat dago Arboledan oso handia dena. Zinema bat zegoen baina orain taberna bat da, Maite 

duen izena. Sindikatu bat zegoen baina orain jatetxe bat da. 

 

Funikularra joaten da menditik gora edo behera. Funikularra ez da oso azkarra baina ondo dago mendia 

igotzeko edo jaisteko. Funikularra ez da oso handia baina oso polita da paisaia. 



GURE MEATZE— IRAGANA 

Ostegunean  Ezagutu Barakaldon meatze—iragana 

eguna zenez, Gallartara joan ginen meatzaren mu-

seoa ikustera. Powerpoint bat aurkeztu ziguten 

Gorkak eta Aloñak. Hor agertu zen, mineral motak, 

haien legea eta informazio gehiago horri buruz. 

Gortina beltz bat ere bazegoen eta, sorpresa bat 

bezala, meategia erakutsi ziguten. Meategi horrek 

Concha II  izena zeukan.  

Gainera,  informazio asko eman ziguten, adibidez 

nola bi ustiapen-sistema zeuden: aire zabalean eta 

galerietan. 48km dauzka, hiru sakonera mailatuta. 

Meategia dagoen lekuan bertan Gallarta  zegoen.  

 

Meategiko  ezaugarriak hauek dira: Lehenengoz, meategitik minerala hiru garraio desberdinetan garraio 

ahal zen, plano-inklinatua, aire tranbia edo trenbideetan. Gero bidea amaitzen zen lantegietan edo expor-

tazioa egiten zen. Aintzina, lan asko zeuden, adibidez, sendagileak, dinamita-kartutxo egileak, barrenatzai-

leak edo harri-garbitzaileak. Lanak oso gogorrak ziren meatigietan eta ez zegoen oso ondo ordainduta. 

Beraiek 15 toneladak gehienez irten behar zuten meategietatik soldata eramateko eta gutxi zen, adibidez 

2 euro. Batzuetan lakuak sortzen ziren meategietatik.  Lantzen duten pertsonek zuloak egiten zituztelako. 

Oso sakonak ziren eta hortik ura irtetzen da. 

 

Amaitzeko, La Arboledatik hitz egingo dugu. 

Badakizue nola zortu zen? Meategietan lan 

egiten zuen pertsonek leku batean lo egin 

behar zuten, ezta? Horregatik La Arboleda 

oso hurbil zegoen eta leku hori erabaki zuten 

auzoa eraikitzeko. Hor eraikin asko egin zituz-

ten,  adibidez ospitalea eta etxe bizitzak. 

Meategia hurbil zegoen eta hiru lakuak sortu 

ziren: Ostion, Parkotxa eta Blondis izenatuak.  



   JUEVES: NUESTRO PASADO MINERO 

El jueves fuimos a la mina de mina de Concha II, que esta situada en la eco-casa de Gallarta. Allí, nos en-

señaron una presentación donde salían diferentes fotos de tipos de minas como las minas a cielo abierto 

y minas subterráneas. 

En cuanto termino la presentación nos enseñaron varios tipos de minerales como la limonita, hematite, 

goethita y Siderita, que es el hierro.  Vimos la mina desde la eco-casa de Gallarta. Después jugamos a adi-

vinar el tipo de trabajo de una foto.  Teníamos que averiguar tras unas pistas que nos daba el profesor.  

Por otra  parte fuimos a La Arboleda que se le llamaba poblado minero por que había muchas minas. Con 

el paso el tiempo se formaron lagos que se llamaban Parkotxa ,Ostión y Blondis . Los edificios antes esta-

ban hecho de madera y se le conocían como barracones . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al día, primero estaba un poco nublado, como queriendo  llover con muchas nubes. Después 

fue mejorando el día pero no mucho y fuimos caminando hasta el funicular. Fue muy cortito  pero valió el 

esfuerzo por que la vista fue muy bonita. 

 

Nuestra experiencia en el funicular fueron normales por que ya habíamos montado en él. Solo sabemos 

que las vistas son muy bonitas y que va entre 1,9km/h a 2km/h. Eso significa que va muy lento.  


