


              METEOROLOGIA 

Astelehena naturaren eguna izan zen, 

eta meteorología neurtzen hasi ginen. 

Meteorologia zientzia bat da. Hau da, 

elementu desberdinak neurtzeko era-

biltzen da. Astelehenean eta ostiraleaN 

Errekatxon neurtu dugu, asteartean 

Agate Deunaren baselizan eta ostegune-

an Zugaztietan ( La Arboledan). 

Zazpi elementu neurtu ditugu: tenpera-

tura, airearen hezetasuna, airearen pre-

sioa, haizearen norabidea, haizearen 

abiadura, egoera orokorra. Bukatzeko,  

kutsadura akustikoa. 

Tenperatura: Airean dagoen bero-kantitatea da; hau termometroarekin neurtzen da, Neurtzenden 

unitatea ºC da. Airearen hezetasuna: Airean dagoen ur-kantitatea da; higrometroarekin neurtzen da, 

% (ehunekoak) unitatea da neurtzeko.Airearen presioa: Airearen indarra da, barometroa erabiltzen 

dugu neurtzeko, mb (milibareak) dira. Haizearen norabidea: Nondik nora joaten den haizea. Hauek 

dira parametroak, N (Iparraldea), S (Hegoaldea), E (Ekialdea), W (Mendebaldea). Haizearen abiadura: 

Haizearen mugimendua da, anemometroarekin neurtzen da eta neurtzeko unitatea km/h erabiltzen 

da. Egoera orokorra: Eguraldia deskribatzeko adjetiboak dira. Kutsadura akustikoa: Leku batean dago-

en zarata da, sonometroa erabiltzen da zarata neurtzeko, eta dezibelak (dB) erabiltzen dira. 

 

Astelehenean Errekatxon neurtu genuen. Tenperatura 12ºC izan zen, hau da, hotza egin zuen. Airea-

ren hezetazuna %74a izan zen eta airearen presioa 1013 mb izan zen. Haizearen norabidea eta abia-

dura ez genuen egin -haizerik ez zegoelako– . Kutsadura akustikoa, berriz, 48 dB izan zen. 

Asteartean Agate Deunaren baselizan egon gara. Hor meteorologia neurtu genuen. 10ºC egin zuen, 

hairearen hezetasuna %68a izan zen, airearen presioa 1000 mb, haizearen norabidea mendebaldetik 

- ekialdera joan zen, abiadura, berriz, 2.3 km/h izan zen. Egun hori hodeitsua eta epela zen. Asteko 

egun zaratatzuena asteartea izan zen 58dB- rekin.Asteazkenean denborarik gabe geratu ginen Ezagu-

tu Barakaldon. 

Ostegunean Zugaztietan 19ºC izan genituen, eguzkitsua eta beroa izan zen eguna, %45 hezetasuna 

egon zen. Aizearen presioa 990 mb izan zen, eta haizea ekialdetik– mendebaldera zihoan. Gero, hai-

zearen abiadura, neurtu genuen, eta 2 km/h zen. Kutsadura akustikoa 43.9 dB– koa zen. 

Ostiralean Errekatxon egin genuen grafiko bat taula batean datu guztiekin. 



BARAKALDOKO PAISAIA 

Hasteko, astelehenean Errekatxora joan 

ginen naturaren eguna zelako eta hor as-

tertu genuen ibaiaren ibilgua, gardentasu-

na, zikinkeriak, Ph-a, zarata, temperatura, 

kutxadura organikoa, animaliak eta abiadu-

ra. Hori egin eta gero, konturatu ginen 

erreka egoera oso ona zela. 

Ondoren, CIHMAn sartu ginen eta hor Goo-

gle Maps erabili genuen horrela irudikatze-

ko non dauden mendiak edo mendilerroak, 

hauek ziren aztertutako mendiak: Apuko, 

Mota, Argalario, Peñas-Blancas, Sasiburu, 

Burtzako, Ganerantz, Eretza, Gazterantz eta 

Aldapa.  

Nahiz eta batzuk ez egotea Barakaldon baita ere aztertu genituen. Horrela ikusi genituen mendiak eta 

paisaiak nahiko eraldatuta zeuden gizakiarengatik, adibidez, su bat baldin bazegoen mozteko eta horre-

la guztia ez erretxeko suebakiak daude. Gainera, etxeak ikusi ahal genituen, errepideak eta abar. 

 

Barakaldoko auzoetan desberdintasunak hauek dira: Auzo baserritarrak eraldatuta daude baina ez da 

gehiegi ikusten baina hori ez du esaten dena naturala dela. Ordea, auzo kaletar batean, hiri batera joa-

ten baldin bagara askoz gehiago ikusi ahal dugu eraldatuta dagoela eta kutxadura gehiago daukala.  

 

Bukatzeko, auzo landatarrak hemen ikusi 

ahal ditugu zelan eraldatu den paisaia eta 

hemen adibide batzuk: eraikinak, errepide- ak, 

urtegiak, zuhaitz moztutak, landatutako 

zuhaitzak, parkeak, plazak, zubiak, tunelak, es-

paloiak, eskailerak, Palazio baserria, ante-

nak, kableak, baratzeak eta abar. 



CASTAÑOS ERREKAREN AZTERKETA 

 

Hasteko, astelehenean naturaren eguna izan zen, Erekatxon atertu genuen Castaños ibaia. Galindo 

ibaira isurtzen ditu urak, Ibaizabal-Nerbioi ibaiak Barakaldo zeharkatzen duen lekutik hurbil. 

 

 

Errekatxora iritsi genuenean taulan meteorología neurtu genuena. Gero, zuhaitzen fruituak aztertu 

genituen. Gero, joan ginen CIHMA gelara ibaiak  kokatzeko eta kanpoan Castaños ibaiaren neurketa 

egin genuen.  ibairen ibilgua ikusi genuen goikoa erdikoa eta da oso ona da. Gardentasuna ikusi ge-

nuen eta lokatza zegoen baina uran zikinkeria ez zegoen. PH-a tira erreaktiboarekin (neurtu ge-

nuen) amoniako bota eta gero. Ura modu neutro batean eta 13 gradu zegoen. Zarata sonometroa-

rekin nuertu genuen eta lasaituna zegoen. 

 

Kutsadura organikoa neurtu genuen ikusmenarekin eta usaimenarekin ez zegoen ezer. Ikusmenare-

kin animaliak  ikusi genituen kasu honetan ahateak. Honen ostean, abiadura ikusi genuen eta erre-

karen egoera ona zen 3 puntuarekin. 

 

Geroago, Barakaldoko mapa 

maketa bat ikusi genuen eta 

autobusez itzuli ginen institu-

tora. Eguraldi euritsua egin 

zuen eta egun horretatik, gu-

re ustez, gehiago gustatzen 

zaigu Barakaldoko maketean 

astertu genuen ibaiak eta Ba-

rakaldo dauden ibaiak, adibi-

dez, Kadagua, Castaños eta 

Galindo. 



   Larrazabalgo auzo-eskola 

Asteartea Historia eguna izan zen , eta Larrazabalgo eskola ikusi genuen. 1928an eraiki zen eta zerga-

tia hau da: auzoko familiak ume asko zituztelako. Eta normala zen ikasgeletan 20 ikasle baina gehiago 

izatea.  

 

Idazten ondo zekiten, lumaz edo arkatzez idazten zuten. Ikasgela berean maila eta adin guztietako 

ikasleak egoten ziren elkarrekin. Izan ere, hiru klaseetan banatzen ziren: batean neskak , bestean mu-

tilak eta beste batean umeak eta denak banatzen ziren 7 urte arte. Hau izan zen mende horretan 

matxismoa izan zegoelako . Hau da, nesken eskubideak txikiagoak ziren mutilen baino.  Gainera, ira-

kasleak  esaten zutena kopiatu zuten eta buruz ikasten zuten. Liburuak ere oso garestiak ziren eta nor-

malean irakasleak zituzten. Larrazabalgo ikasgelak handiak ziren eta mahai asko zegoen ikasle asko 

zeudelako . Gainera, Jesusen gurutzea zegoen. Ikasgeletan bakarrik zegoen bi liburu, baina lehen aipa-

tu dugunez , liburuak oso garestiak ziren eta arbeletan idazten zuten .  

 

 

Geroago, Larrazabalgo ikasgelak ikusi genituen eta oso interesgarria izan zen. Gehiago gustatu zaiguna 

aintzina nolakoak ziren ikastolak  ikustea eta hortaz, jakitea nolakoa izan zen. Eguraldia epela egiten 

zuenez, eskolatik ikusten ziren bistak ikusi genituen eta oso politak ziren.  

 

 



DEABRUAREN ZUBIA 

Ezagutu Barakaldoko historiaren egunean (asteartean) Barakal-

doko leku historiko batzuetara joan gara haien artean deabrua-

ren zubia zegoen. Gero Larrazabalgo eskolan bere historia eza-

gutu  

dugu. Deabruaren zubia 1435-1436 urteetan egin zen eta 500 

urte baino geiago ditu. 

 

 1399an historialari bat jaio zen eta 1476an hil zen. Historialari 

horrek, Bizkaiako leku buruzko datu asko hartu zuen eta haien 

artean Deabruaren zubiaren datuak zeunden. Hark esaten zuen 

CCCXCVI urtean gatazka bat izan zegoela Ferrando de Lezama 

eta Pero Urtiz de landa artean. Baina, nola da zubia eraikin bai-

no lehen borroka bat egon zegoela? Lope García de Salazarrek 

esan zuen lehen egurrezko zubi bat zegoela eta gero, Bilbo hiriak 

dirua eduki zuenean, harrizko zubi batean bihurtu egin zutela. 

Jendea oso harrituta geratu zen bakarrik  urte batean egin zute-

lako. Orduan, jendea konspiratzen hasi zen eta kondaira bat egin zuten.  

Kondaira horretan bikote bat maiteminduta zegoela esaten du, baina beraien gurasoek ez zuten onartu 

nahi. Gero ,mutila gudara joan behar zen eta neskak bera ikusi nahi zuen.        

 

Ibaia pasatu nahi zuen baina ezin zuen eta gizon bat 

ikusi zuen. Gizon hori deabrua zen eta berak esan 

zuen neskari zubi bat egingo ziola bere arimaren tru-

ke. Neska desesperatuta baietz esan zion baina kontu-

ratu zen ezin zutela gero bere mutilari ikusi. Honen 

ostean, pertsonai misteriotxu batek makil bat ipini 

zuen azken harriaren lekuan eta deabrua ezin zuen 

makila atera eta goizean joan izan behar zen tratua 

egiteko.  

 

Dena ikasteko maketa bat egin genuen baina zubia erori zen. Hori izan zen zubiari buruz esan zigutena. 

Oso ondo pasatu ginen eta gero Santa Agedara joan ginen. 



ERDI AROKO GALTZADA 

 

Asteartean historiaren eguna izan zen, or-

duan antzineko elementuak ikusi geni-

tuen. Galtzada honetan, arroka desberdin 

batzuk ikusi genituen eta harri bakoitzak 

izena berezi bat zeukan. Bide hauetako 

harriak tamanu desberdinak ditu eta ba-

koitzak funtzio bat zeukan. 

 

Galtzada hau erabiltzen zen antzineko ka-

rruak artilarekin igotzeko eta komertzioa 

egiten zen saltzen eta erosten. Hau ikusi 

eta gero, harri bakoitzeko erabilera eta 

izena ikusi genituen, eta hauek ziren: Espi-

na, bere erabilera gida ematea eta gida 

galtzadatik ez irtetzea zen. Lastra, bere 

erabilera oreka ez galtzea zen. Azken 

harria Betegarria da, bere erabilera galtza-

da betetzea zen.  

 

 

Galtzada hau kostaldeko bidea da eta gaur 

egun, turismoa eta kirola egiteko erabiltzen 

da, Donejakue bidearekin kointziditzen due-

lako. Bide hau oso luzea izan zen,  lokatza eta 

harri asko ere zeundeten eta oso nekatuta 

bukatu ginen.  

 

Azkenean, harriak eta erabilera ikusi eta gero 

bide honetatik igo ginen Santa Aguedaren 

baselizara joateko. 

 



Santa Ageda 

Asteartean historiaren eguna zenez, Santa Agedaden baselizara joan ginen. Hor heltzeko Erdi-aroko 

galtzada batetik joan ginen eta bilatu behar genuen gezi hori bat arroka batean.  

Baseliza hau egin zen Ageda neskato baten gainean. Neskato horrek historio bat zeukan eta orain 

kontatuko dugu: Ageda neska oso polita bat zen, familia dirudun eta noble batekoa zen. Egun bate-

an, Quinciano senatariak Agedari esan zion maite zuela eta berarekin eskondu nahi zuela, baina 

Ageda ezetz esan zion. Egun batean Quinciano Ageda hartu zuen eta ezetz esan arren neskatoa har-

tu zuen eta torturatu zuen, bularrak mozten. Berak 251. urteko otsailaren 5ean hil egin zen. Eta hau 

da Agedaren historioa. 

Gaur egun zenbait tradizio daude eta ziur aski honetako batzuk dakizue: 

1.Otsailaren 5ean egiten da erromeria bat baselisaren aurrean eta ospatzen da horretan eta hurren-

go asteburuan. 

2.Santa Agedaren besperan abesten da eta makilekin lurra jotzen da udaberria esnatzeko. 

3.Antzinean, Santa Marina estatua bat zegoen , hiru zatitan banatuta (burua, enborra eta hankak). 

Hori dela eta, pertsona batek, adibidez buruko mina zeukanean hartzen zuten burua eta otoitza egi-

ten zuten ondo egoteko. 

 

Amaitzeko, ipiniko dugu baselizaren atalak:  

1. Habea XVIII. mendean eraiki zen eta me-

za egiteko erabiltzen da. 

2. Elizataria XIX. mendean eraiki zen eta eu-

riaz babesteko eta hitz egiteko erabiltzen 

da. 

3. Abside/Burualdia XVI. mendean eraiki 

zen eta meza ospatzeko erabiltzen da. 

4. Sakristia XVIII. mendean eraiki zen eta 

biltegirako erabiltzen da. 

 



 

RAP TAILERRA  

Asteazkenean kulturaren eguna ze-

nez, Laize, Barakaldoko rapera bate-

kin gure eskolan egon ginen rapari 

buruz hitz egiten eta ikasten. 

 

Hasteko, entzunareton geratu ginen 

Laizek guri azaltzeko hip-hopari bu-

ruzko historia. Azaldu zuen noiz, no-

n, nola eta zergatik hasi zen hip-

hopa. Erakutsi zigun nola egiten den 

erritmoa, hau da, kutxarekin eta 

bonboarekin. 

 

 

 

Lau elementuak egon ahal dira hip-hopan: MC, DJ, B-Boy/B- Girl eta Graffitia. Hau ikusi eta gero, 

erritmoa praktikatu genuen Laizek ekarritako leloarekin, hutsuneak betetzen.  

 

Hau zen leloa: 

 Ezagutzen Barakaldo denok batera/  

gure herriko auzo eta kaleak 

 gauza berriak ikasten irekitzen ateak/  

horregatik maite dugu euskaraz rapea-

tzea. 



HALADZIPO         eta 

                         ZIRKODOMOA 

Asteazkenean, kulturaren eguna zenez, 

tailer batzuk egin genituen Barakaldoko 

leku batzuetan, adibidez, Haladzipo mu-

sika eskolan eta Zirkodomoan. 

 

Hasteko, Haladzipon bodypercussion-en 

ariketa batzuk egin genituen eta txala-

partarekin ere bai. Bodypercussioa egi-

teko denok kutxa bat -musika tresna- 

erabili genuen eta musikaren kolpeak 

ematen ari ginen eritmoa jarraituz. Ikasi 

genuen garunaren bi parteak daudela 

memoria izateko.  

 

Gero, txalapartarekin eta beste musika tresna batzuekin musika egin dugu. 

 

 

Gero, zirkodomoan beroketa egin genuen telekin ariketak 

egiteko eta koltzonetak behar genituen, horrela mina ez 

hartzeko . Ariketa batzuk malabare batzuekin ere egin ge-

nituen.  

 

Amaitzeko, Aloñak errepaso bat egin zuen. 

             

                                                                                                                           

 

 

 

  



  Kulturaren 

eguna 

Ezagutu Barakaldon asteazkenean kultur egunean, le-

henengo orduan eskolan geunden Maria-Laize Mcarekin 

eta “power point” bat ipini zuen. Horrela,  azaldu zuen 

Rapeko gauzak, adibidez: 

1983an aurkitu zen rapa Estatu Batuetan sortu zen. Be-

re ezaugarriak ADN dira. Hau da, adiskidetasuna, duin-

tasuna eta beharra betetzea. Gero, rap bat egin genuen 

eta abestu genuen. 

 

 

 

Honen ostean, autobusa hartu genuen eta San Bizentera 

joan ginen. Hor dago Haladzipo Musika Eskola. Hor, kajoi 

batean eseri ginen ahulki bezalakoa eta egin genuen “body-

percusioa”. Txalaparta ere erabili genuen eta zarata asko 

zegoen. 

 

 

Atsedenaldia eta gero zirkodromora joan ginen eta hor luzaketak egin genituen. Gero, malabareak 3 edo 

2 pilotarekin praktikatu genituen. Gero,  telak eta koltxoneta batzuk erabili genuen eta zintxilikatu ginen. 

Telan ere eseri dugu eta boltereta batzuk egin genituen. 

 

 

Zirkodomoan ikusi genuen txakur bat Dona deitzen dena. 

Azkenean joan ginen autobusera. Oso dibertigarria zen 

eta eskolara joan ginen.  



MIERCOLES: DIA DE LA  

CULTURA 

En resumen,  el miércoles a primera hora fuimos a la 

sala de audiovisuales por que era el día de la cultura y 

estuvimos con una rapera muy famosa de Barakaldo 

llamada Laize MC, pero su nombre real es María. Pri-

mero, nos hablo sobre el hip-hop, cuando y donde sur-

gió el rap, cuales son sus características más importan-

tes, etc. Luego, hicimos un rap y cantamos junto a ella.  

 

 

 

 

Después subimos al autobús para ir a Haladzipo musika 

eskola, llegamos y nos hablaron sobre el bodypercussión, 

vimos diferentes tipos de instrumentos antiguos que se 

utilizaban desde hace mucho tiempo y por ultimo toca-

mos todos juntos los distintos instrumentos. 

  

 

 

 

Luego nos fuimos a pie hasta el Zirkodomo, primero 

hicimos estiramientos, los estiramientos son importan-

tes para no tener lesiones o calambres. Después hicimos 

malabares con 2 pelotas o 3. Luego nos colgamos de 

telas y para terminar volvimos a hacer estiramientos. En 

nuestra opinión, lo que mas nos gustó fue colgarnos de 

las telas. 



Meatzaritzaren museoa 

Osteguna meatzaritzaren eguna zen, eta Ekoetxera joan ginen, eta mineralei buruz hitz egin genuen eta 

meategiari buruz hitz egin genuen. 

Hasteko, Concha II. meategira joan ginen eta ikusi genituen 

48 km galería dauzkala, hiru sakonera-mailatan, ere bai,  

Meategia dagoen lekuan bertan Gallarta zegoen. Gainera, 

meategiaren hondoa da Euskadiko aire zabaleko lekurik sa-

konena. 

Gero, ikusi genituen mineral batzuk, adibidez, Hematite, Go-

ethita, Limonita eta Siderita. 

Hematite: hematite izen zientifikoa zen eta Vena meatzariek 

emandako izena da, legea %70a da, kolore gorria da eta go-

gortasuna biguna da. 

Goethita: goethita izen zientifikoa da eta kanpanil meatza-

riek emandako izena da, legea %60a da, kolorea beltza da 

eta gogortasuna gogorra da. 

Limonita: limonita izen zientifikoa da eta rubio meatzariek 

emandako izena da, legea %50a da, kolorea horia da eta go-

gortasuna tartekoa da. 

Siderita: siderita izen zientifikoa da eta karbonato meatzariek emandako izena da, legea %35a da, kolo-

rea arrea da eta gogortasuna oso gogorra da. 

 

Bukatzeko, joan ginen La Arboledara eta hamaiketa-

koa jan genuen, eta esperientzia oso interesgarria  eta 

ona izan zen. 

 

 

 



 

Ostegunea meatzaritzaren eguna zenez, La Arboledan ikusi 

genuen nola bizi ziren horretako meatzariak. 

 

 

La Arboleda, Trapagaraneko auzo bat da, eta mendi bat-

zuen alboan dago. La Arboledaren alboan, meategi bat ze-

goen, non burdin asko egon zen. Gaur egun, hiru laku dau-

de, eta naturalak iruditzen dira, eta izenak hauek dira, Par-

kotxa, Ostion eta Blondis.  

 

 

 

La Arboledan eraikin zahar batzuk daude, adibidez: sindikato katolikoa (Gaur egun taberna bat da, 

eta Leon XIII deitzen da ), frontoia (Gaur egun frontoi bat da), zinema (Gaur egun Maite jatetxea 

da), Orkonerako etxeak (Gaur egun etxeak dira), San Fernando-Ybarrako zahar-egoitza (Gaur egun 

aterpe bat da ) eta Maria Magdalenako eliza (gaur egun, eliza bat da) 

 

La Arboleda/Zugaztieta 



Palazio baserria 

Ostirala errepasatzeko eguna zenez, Barakaldoko Pa-

lazio baserria ezagutzera joan ginen Ezagutu Barakal-

dorekin. Errekatzora heltzean hasi ginen ezagutzen 

eta ikasi genuen kubikoko mota zela. 

 

Hasteko, baserria hiru solairuak dauka: alde batetik, 

lehenengoa animalientzat eta sukaldea janaria pres-

tatzeko da. Bestetik,  bigarrena pertsonen logelak eta 

gauzak gordetzeko (erabiltzen zen), eta hirugarrena 

erabiltzen zen gauza gehiago gordetzeko. Baserriko maketa Errekatxon dago eta ondoren maketa 

desmontatzen hasi ginen. Asaldu ziguten nola deitzen diren atalak. Zatiek ere orden bat zeukaten 

kentzeko eta jartzeko. Eraikitzeko harlanduak aldeetan jartzen ziren, hau da, harriak, baina norma-

lean ez ziren erabiltzen harririk. Zorua eta teilatua egurrezkoa da, eta zati bat dago konektatzen 

duena lurra eta zutik zatia ez apurtzea animalien txisarekin edo hezetasunarekin. Zutiko zatia egu-

rrezkoa zen eta oso gogorra izan behar da teilatuaren pisua mantendu behar duelako. Zapatak la-

guntzen dio zutikeko zatiari pisuaren zati bat mantentzen, zati hori ez ba zen egongo zutiak apurtu-

ko dira.  

 

Goian zati asko daude baina hemen jarriko ditugu zati prinzipalak: tiranteak mantentzen dute kla-

bea, zutika eta besteak zentroan. Klabea erdi-erdian dago zati guztiak konektatzen. 

 

Maketan aipatu ditugu elementu desberdinak ardiak eta behiak bezala. Sagarrak geratzen dira goi-

an gero sagardoa egiteko. Tronko batzuk erleeko koloniak dira eta barrilak sagardoa gordetzeko. 

 

Gauza hauek ikasteko maketa desegin eta egin dugu arduradunaren azalpenekin eta azalpen horiek 

esaten zuten zatiak nola kendu, zein ordenean, zein funtzioa eta zein izena daukaten. 


