


 
Meteorologia 

Meteorologia eguraldia neurtzeko zientzia da. Leku 

desberdin batzuetan neurtu dugu eguraldia: Erreka-

txo, Agate Deunaren baseliza, La Arboleda-

Zugaztieta eta Errekatxon berriro. 

Meteorologian neurtzen diren elementuak, tenpera-

tura, airearen hezetasuna, airearen presioa, haizea-

ren norabidea eta abiadura eta kutsadura akustikoa 

dira. Hau ikusi eta gero, elementu hauek zer diren 

azalduko dugu. Tenperatura da leku batean egiten 

duen beroa edo hotza; airearen hezetasuna airean 

dagoen ura da; airearen presioa gure gainean da-

goen aireak egiten duen indarra da; haizearen nora-

bidea da airea nondik nora joaten den; haizearen 

abiadura da ze abiadura dauka aireak; kutsadura 

akustikoa da zenbat zarata dagoen leku batean. 

Tenperatura neurtzeko termometroa erabili dugu eta gradu zentigradutan neurtzen da; hezeta-

suna neurtzeko higrometroa eta ehunekoetan neurtzen da; airearen presioa neurtzeko barome-

troa eta milibareetan neurtzen 

da; haizearen norabidea neur-

tzeko iparrorratza, haizearen 

abiadura neurtzeko anemome-

troa eta km/hetan neurtzen da 

eta kutsadura akustikoa neur-

tzeko sonometroa erabiltzen da 

eta dezibelioetan neurtzen da. 

Azkenean, gainera guzti hau era-

bili dugu grafiko bat egiteko. Ge-

hien gustatu zaiguna  tresnak 

erabiltzea eta guztiok batera lan 

egitea izan da. 



 BARAKALDOKO PAISAIA 

Astelehenean naturaren eguna izan zenez, Barakaldoko paisaia landu genuen. Ezagutu Barakaldo-

ren astea hasteko Errekatxora joan ginen. Han landu genituen Errekatxoko landareak, Barakaldo-

ren eta bere alboko herrien mendiak eta gizakiak eraldatutako paisaiaren atalak. 

Gure lehen Ezagutuko Barakaldoko eguna hasteko, autobusa hartu genuen eta Errekatxora joan 

ginen.  Han egin genuen lehena izan zen eguraldia neurtzea: tenperatura, haizearen abiadura, 

hezetasuna… Gero ibilbide bat egitera joan ginen. Ibilbidean bertako landare eta zuhaitzak ikusi 

eta datuak hartu genituen. Gero, muga naturala mota asko ikusi genituen, adibidez: Kadagua, 

Kastaños eta Nerbioi-Ibaizabal. Ondoren irakaslez aldatu genuen eta mendiak landu genituen, ez 

bakarrik Barakaldokoak, alboko herrietakoak ere bai. Hau lantzeko Google Earth erabili genuen. 

Mendiak ziren: Mota, Peñas-Blancas, Argalario…  

Ibilbidean ikusi genituen Castaños ibai-

an zeuden zubiak jendea alde batetik 

bestera pasatzeko, hormigoiko paretak 

ibaiaren ibilbidea kontrolatzeko eta 

oholdeak ez egoteko… Ikusi genuen au-

zoa Errekatxoa zen. 

Horrela amaitu zen Ezagutu Barakaldo-

ko astearen lehen eguna. Oso ondo pa-

satu genuen. Eguraldia oso  txarra zen, 

tenperaturak baxuak ziren, eta gainera 

euria egin zuen eta euritakoa erabili be-

har izan genuen. 

 

 



CASTAÑOS ERREKAREN 

AZTERKETA 

Astelehena naturaren eguna izan zen. Erreka-

txora joan ginen, naturaren elementuak iker-

tzeko. Naturan lau elementu daude: lurra, ura, 

airea eta sua (eguzki-energia). Hasteko, meteo-

rologia neurtu genuen eta koadernoan apun-

tatu genuen. Gero, inguruko zuhaitzei buruz 

hitz egin ziguten. 

Ondoren, Castaños ibaiari azterketa bat egin 

genion. Castaños ibaia Galdameseko Castaños 

auzoan jaiotzen da eta Galindo ibaira isurtzen 

ditu urak. Ikerketa egiteko instrumentu batzuk erabili genituen. Adibidez, ikusmena, usaimena, 

ura, amoniakoa, tira erreaktiboa, sonometroa, termometroa, entzumena eta kronometroa. Oro-

korrean erreka egoera onean dago, baina gizakiok ur hori edateko arazketa prozesua egin behar 

da. Jendeak ikusten du ura zikina dagoela, baina hori lokatza dagoelako gertatzen da. Izan ere, 

lokatzak ez du errekaren ura kutsatzen.  

Errekan animali batzuk bizi dira: arrainak, ahateak 

eta dortokak. Dortokak ez dira normalean hor bizi-

tzen, baina, hor daude jendeak botatzen dituelako. 

Hau ikusi eta gero, esperimentu bat egin genuen 

denon artean. Lehenik ura hartu genuen eta bi on-

tzi txikitan sartu genuen. Lehengo ontzian amonia-

koa bota genuen eta bestean ura bakarrik zegoen. 

Gero, tira erreaktiboa sartu genuen, amoniakoa 

bota genion eta tira erreaktiboa berde iluna zen 

eta bestea horia geratu zen. Berde ilunak alkalinoa 

zela esan nahi zuen eta horia zenean uraren ph-a 

neutroa zen. 

Amaitzeko “museo” bat  bisitatu genuen arazketa 

prozesua azaltzeko eta autobusez itzuli ginen esko-

lara. Asko gustatu zitzaigun Castaños errekaren 

azterketa egitea, esperientzia ona izan zen. 



 

SANTA 

AGEDA 

Asteartea historiaren eguna izan zen eta Santa Agedako baseliza ezagutzera joan ginen. Agate 

Deuna baselizan bere historia, tradizioak eta arkitektura ikasi genituen. 

Santa Ageda edo Agate Deuna gazte eder bat izan zen. Gutxi gorabehera K. o. 230. urtean jaio 

zen Katanian (Sizilian), familian noble, aberats eta dirudun batean. Santa Ageda kristaua zen, 

baina garai honetan Erromatarrek inperioan kristauak jazartzen zituen. 250. urtearen inguruan, 

Quinciano senatariak botere asko zuen. Egun batean Quincianok Santa Ageda ikusi zuen. Gero 

Quincianok Santa Agedari galdetu zion berekin ezkontzeko, baina berak ezetz esan zion. Quin-

ciano haserretu zen eta torturatzea eta bularrak moztea agindu zuen. Santa Ageda hil zuen 251. 

urteko otsailaren 5ean. 

Gaur egun Santa Ageda gogorarazteko tradizio batzuk egiten ditugu. Otsailaren 5ean ospatzen 

da, bere heriotza eguna. Erromeria bat antolatzen da eta Agate Deunaren abestia abesten da 

bezperan. 

 



        Larrazabalgo eskola 

Asteartean Barakaldoko historia landu genuen eta elementu zahar batzuk ezagutu genituen, adi-

bidez, Santa Agedaren eskultura, baseliza eta Larrazabalgo eskolaren historia. 

Hasteko, Larrazabalgo eskolara iritsi ginenean, atseden hartu genuen. Atsedenaldia amaitu eta 

gero, Larrazabalgo eskola-museoan sartu ginen. Aipatu dugunez, eskolako historia ezagutu ge-

nuen. 

Eskola hau, 1928an eraiki zen, XX. mendean. Gainera, auzo eskolak bereziak ziren, ikasleen gura-

soek eraikitzen zituztelako, igandeak aprobetxatuz. Eraikuntza materialak Diputazioak ematen 

zituen. Hiru ikasgela zeuden eta ikasgela berean maila eta adin guztietako ikasleak egoten ziren. 

Alde batetik neskak zeuden eta bestetik mutilak. Liburuak oso garestiak ziren, horregatik ikasleek 

bakarrik 2 liburu zeukaten: bat Entziklopedia zen eta bestean ikasturteko ariketak  guztiak zeu-

den. Txarto portatzen baziren erregela handi batekin eskuetan jotzen zineten. 



DEABRUAREN ZUBIA 

Asteartea historiaren eguna izan zen eta Kadagua ibaiaren haranean egon ginen. Ikasi genuen 

azken gauza Deabruaren zubia izan zen. Deabruaren zubia XV. mendean (1436) eraiki zen. Orain 

zubiaren historia kontatuko dugu.  

Lope Garcia de Salazarri esker, berak bere liburuan azaldu zuelako, Deabruaren zubiaren datuak 

jakin ahal ditugu. Bere liburuan azaldu zuen gertatu zen gatazka bat zubi horretan.  

Kondairak dioenez, duela denbora asko, neskatila bat maitemindu zen mutil batetik, baina bere 

artean ibai bat zegoen eta ez zegoen zubirik. Harri baten gainetik zeharkatu behar zuten ibaia. 

Mutila gerrara joan nahi zuen neskatila ahazteko, baina neskak egun horretan bera ikustea era-

baki zuen. Horren ostean ibaia gainezka egin zuen eta ezin zen zeharkatu ibaia harrietatik zehar-

katuz. Hori dela eta, neska negar egiten hasi zen ez zekielako zer egin.  

Orduan, Deabrua agertu zen eta esan zion neskari bere arima ematen bazion berak zubi bat erai-

kiko zion goiza heldu baino lehenago. Neskak tratua onartu zuen. Orduan Deabrua zubia oso az-

kar egiten hasi zen. Baina neska hausnartzen hasi zen eta erabaki zuen ez zuela zentsurik zubi bat 

egiteak ez bazeukan arimarik.  

Hori dela eta, agure bat agertu zen eta makila bat jarri zuen giltzarria egon behar den lekuan, 

Deabrua amaitzeko zegoenean. Deabruak ezin zuen makila kendu. Azkenean, oilarrak kukurruku 

egin zuen, eta neskatilak lortu zuen bere arima berreskuratzea. Hau gertatu eta gero mutilaren-

gana joan zen eta mutilak erabaki zuen ez zela joango gerrara eta elkar maitatzen biziko zirela. 

Lope Garcia de Salazarri buruz hitz egiten, bere Bienandanzas y Fortunas liburuan kontatzen da 

lehenengo aipatutako gatazka. Lopek esaten du 1396ean Ferrando de Lecamak Pero Urtiz de 

Landa, Juan de Landa eta Pero de 

Landa hil zituela Kastrijanako zu-

bian, çelada batean, haiek desafia-

tuz. Hau errealitatean gertatu zen. 

Lehen kontatutako kondaira berriz 

ez zen errealitatean gertatu. Kon-

daira erabiltzen da azaltzeko zerga-

tik egin zuten hain azkar zubi hori.  

Gehien gustatu zaiguna zinbria, do-

belak eta giltzarriak ikastea izan da. 

 



RAP  
TAILERRA 

Asteazkena kultura eguna zenez, goizean Gurutzetako kultur etxera joan ginen. Han rap tailer bat 

egin genuen Mariarekin, Barakaldoko neska rapera bat. Bere izena artistikoa Laize da. 

Rapa Amerikan sortu zen, konkretuki Estatu Batuetako eta Jamaikako kaleetan. Rapa Hip-hop kul-

turan sartzen zen eta kultura hau 1983an sortu zen. 

Jendeak bere beharrak edo sentimenduak munduari kontatzeko erabiltzen zuen. Haien artean 

defendatzeko ere erabiltzen zuten, adibidez kaleetan edo eskoletan. Talde aldarrikapenak ere 

egiten zituzten, euren eskubideak eskatzeko protesta artistiko publikoetan adibidez. 

Hip-hop kultura barruan atal desberdinak daude: 

 MC (Master of Ceremonies) => Hip-hop lehiaketen aurkezle antzeko bat da. Berak esaten dio 

lehiaketetako partaideei non eta noiz sartu behar diren eszenatokira. 

 DJ => Bi diskorekin musika kutxa batean nahasketak egiten dituen pertsona da. Eskuak baka-

rrik erabiliz mila soinu egin ahal ditu. 

 B-BOY eta B-GIRL => Hip-hop musikarekin dantzatzen duen pertsonak dira. Normalean arropa 

beltzarekin edo oso koloretsuarekin dantzatzen dute, muska edo abestiaren arabera. 

 RAP => Pertsona batek musika fondo batekin errimak eginez sortzen den musika. 

 GRAFFITIA => Kaleetako marrazki oso koloretsuak dira. Spray batzuekin egiten dituzte eraiki-

netako hormetan eta batzuetan letrak ere izan ahal dira. 

Rap bat sortzeko, lau esaldi ipini behar dira eta esaldi bakoitzeko azkenean errima asonanteak 

edo kontsonanteak ipini behar dira ziklo bat osatzeko. Tailerrean, rap bat osatu genuen Laizere-

kin guztion artean eta erritmoa <Pum, Pum, Clap> zen.  

Amaitzeko ezan behar dugu oso ondo pasatu genuela nahiz eta Covid-a egon, gehien gustatu zai-

gun atala guztiok batera rapeatzea izan da. 

ESTRIBILLOA: 

Ezagutzen Barakaldo/ denok batera 

Gure herriko/ auzo eta kaleak 

Gauza berriak ikasten/ irekitzen ateak 

Horregaitik maite dugu/ euskaraz rapeatzea 



MIERCOLES: DIA DE LA CULTRA 

El miércoles fue el día de la cultura. Fuimos a conocer algunas de las cosas culturales mas conoci-

das de Barakaldo. Por ejemplo, fuimos al Zirkodomoa, a la escuela de música Haladzipo y a la ca-

sa de cultura de Cruces. 

Lo primero que hicimos fue ir al colegio y de allí fuimos al autobús. Del autobús fuimos a la casa 

de cultura de Cruces. Allí nos esperaba la rapera Maria Laize. Con ella aprendimos la historia del 

rap, que surgió en Estados Unidos sobre 1983, y los conceptos básicos del rap que son respeto, 

dignidad y accesibilidad. Luego completamos un rap sobre Ezagutu Baracaldo, y luego creamos 

un rap.  

Después, fuimos a Haladzipo. Nos enseñaron que se podía hacer música con cualquier cosa, por 

ejemplo la bodypecussion. Después hicimos txalaparta.  

Luego fuimos a Zirkodomoa, lo primero que hicimos fueron unos estiramientos para no lesionar-

nos. Allí hicimos malabares de 2 a 4 pelotas, y después nos subimos a una tela. Después hicimos 

unos ejercicios para relajarnos y así acabó nuestro día.  

Para acabar, fuimos con el profesor a nuestras casas. Como hicimos muchas cosas divertidas 

nuestro lugar favorito fue el Zirkdomoa de Barakaldo.  



 

EKOEYTXEA 

Ostegunea meatzaritzaren eguna zenez Gallartako Ekoetxera joan ginen mineralak eta  bere gaur 

egungo funtzioa ikustera. 

Lehenengoz, Concha II.a meategia ikusi genuen. Meategi honetan ustiapen-sistema biak daude, 

aire zabalekoa eta galeriena. Gainera, 48km galeria dauzka, hiru sakonera mailatan. Gainera, 

meategiaren hondoa Euskadiko aire zabaleko lekurik sakonena da. Gainera, meategia dagoen le-

kuan bertan Gallarta zegoen. 

Bizkaian lau burdin mota zeuden: 

-Hematite gorria: Meatzaritzek emandako ezizena “vena” da. Bere legea %70ekoa da, bere kolo-

rea gorria da eta biguna da. 

-Goethita: Meatzaritzek emandako ezizena “kanpanil” da. Bere legea %60koa da, bere kolorea 

gris iluna da eta gogorra da. 

-Limonita: Meatzaritzek emandako ezizena “rubio” da. Bere legea %50ekoa da, bere kolorea ho-

ria da eta tartekoa da. 

-Siderita: Karbonatoa ere deitzen da. Bere legea %35ekoa da, bere kolorea arrea da eta gogorra 

da. 

Lehenengoz burdina meatzetatik ateratzen da ondoren 3 garraiobide zeuden: plano inklinatua, 

balde lerroa eta tren bidea. Azkenean burdinak lantegian edo kanpoan amaitzen zuen. 

Bukatzeko deskribatuko dugu zein izan ziren meatzaritzaren lanbideak: 

Harrizulatzailea: Lurrean zuloak egiten zituzten dinamita kartutxoak sartzeko. 

Dinamita kartutxo egileak: Parafina eta bolborarekin kartutxoak prestatzen zituzten emakumeak 

ziren. 

Galgeroak: Bagonetetako galgak kontrolatzen di-

tuzte. 

Mineral garbitzaileak: Mineralak garbitzen zituz-

ten emakumeak ziren. 

Izan eta Aimar gara eta oso ondo pasatu dugu Eko-

etxean. 



La Arboleda /  
Zugaztieta– La Arboleda  

Osteguna meatzaritzaren eguna izan zen. Goizean, Gallartara joan ginen Concha II meategia ikus-

tera eta beste gauza batzuk egitera, hala nola, jokoak, mineralak ikusi, etab. Dena egin eta gero, 

La Arboledara joan ginen. La Arboleda sortu zen meategiak ondoan zeudelako. Iristean, atsede-

naldia egin genuen, lehen aipatu dugun bezala, goizean, Gallartara joan baikinen. 

Hamaiketakoa jan eta gero, mapa bat eman ziguten La Arboledako leku historikorik garrantzitsue-

nak ezagutzeko. Adibidez, frontoia ( gaur egun frontoi bat da. Euria egiten zuenean, han sartzen 

ziren eskupilotan jolasteko), zinema (gaur egun Maite izeneko jatetxe-taberna bat da), San Fer-

nando-Ybarra egoitza (gaur egun aterpetxe bat da) eta, garrantzitsuena, egurrezko etxe gorria 

da/zen. Geroago, hiru meatze-putzuetaraino joan ginen. Gainera, eskulturak ikusi genituen, esate 

baterako, sardexka bat. Hauek dira Meatze putzuak: Ostión (hitz hau esaten zuen meategiko ja-

beak), Parkotxa (ondoan izen bereko auzo bat dago) eta Blondis (garabi baten izena da). 

Honen ostean, Larreineta auzora iritsi ginen bide batetik. Funikularra igotzen zen bitartean, bere 

historiari buruz hitz egin genuen. Gainera, Bilboko itsasadarrean dauden herriak idatzi genituen 

gure koadernoetan. Hauek dira aipatu genituenak: eskumaldean, Getxo eta Erandio eta ezkerral-

dean, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Trapagaran, La Arboleda, Barakaldo eta Bilbo. Amaitzeko, 

Larreinetako funikularra hartu genuen eta La Eskontrillara iritsi ginen autobusa hartzeko. 

 


