


 

         Meteorologia 
 

Astelehenean Basatxura joan ginen eta meteorologia neurtzen ikasi genuen. Aste guztian zehar tenpera-

tura neurtu genuen baina ostegunean ez genuen egin. Airearen hezetasuna, airearen presioa, haizearen 

norabidea, haizearen abiadura eta zarata kutsadura akustikoa ere neurtzen ikasi genuen. 

Erabili ditugun instrumentuak:  

Anemometroa haizearen abiadura 

neurtzen du, higrometroa airearen 

hezetazuna neurtzen du, barome-

troa presio atmosferikoa neurtzen 

du, termometroa tenperatura neur-

tzen du, sonometroa soinua neur-

tzen du eta Iparrorratza ipar mag-

netikoa  seinalatzen du.  

 

Tenperatura: 12/16 *  hezetasuna % 58 / % 76 airearen presioa 991 mb / 1021 mb haizearen abiadura       

6 km h/20km h zarata 35 db / 65 db. 

Astelehena da egunik hotzena euritsuena eta haizetsuena eta egunik beroena ostirala da. 

Castaños ibaiaren uraren neurketa egin genuen. 

 



Barakaldoko 
paisaia 

Astelehenean, Basatxura joan ginen, goizeko lehenengo partean. Hor, meteorologia datuak aztertu ge-
nuen. Hortik, mendi batzuk ikusten ziren: Sasiburu, Apuko, Peñas-Blancas… Gero, bide batetik joan ginen, 
Gorostizaraino. Bidetik, hainbat zuhaitz ikusten ziren: Haritza, Alboa, Gorostia… Gorostizan, autobusa 
hartu genuen, Errekatxora. Hor, Castaños ibaia aztertu genuen: abiadura (Erdia), PH-a (Neutroa)… Kadagua 
ibaia ere dago, baina ez genuen ikusi astelehenean. Giza-aztarnak ere aztertu genuen: Ur-hodiak, etxeak, 
errepideak… 

Barakaldo baserritarra eta kale-
tarra aztertu genuen, eta hemen 
daude desberdintasun batzuk. 
Inguru berdeagoa zen baserrita-
rran, adibidez landare eta zu-
haitz gehiago zeuden. Kaletarre-
tan, aldiz, errepideak eta etxe 
gehiago zeuden. 

 Bestalde, auzo baserritarran, 
etxebizitzak txikiagoak dira, eta 
familia bat okupatzen du baka-
rrik. Kaletarretan, berriz, handia-
goak dira eta familia askorentzat 
dira. Auzo baserritarran, zerbitzu 
publiko gutxi daude (autobusa 
bakarrik), eta kaletarretan, aldiz, zerbitzu publiko asko daude (autobusa, metroa, trena…) 

Auzo baserritarren batzuen izenak: Gorostiza, Errekatxo… 

Auzo kaletarren batzuen izenak: Gurutzeta, Errekaortu… 

 

Gure iritzia: 

  Markel: Auzo baserritarrak nahiago ditu, baina zerbitzu publiko gehiagoekin, berdea (landare eta zuhai-
tzak) gustatzen zaiolako. 

  Helena: Auzo kaletarrak nahiago ditu. Hor bizi duelako bizitza guztia, eta gauza gehiago daudelako. 



CaStaÑoS  erreKareN   aZterKeta 

Ezagutu Barakaldoren lehen egunean Castaños erreka ikusi genuen. Galdameseko Castaños auzoan jaio-
tzen da eta Galindo ibaira isurtzen ditu bere urak. Errekaren erdi ibilgua ikusi genuen. 

Uraren ezaugarri ezberdinak aztertu genituen. Horietako bat izan zen gardentasuna. Hau neurtzeko, ikus-
mena erabili genuen eta gardena 
zegoen. Horrez gain, zein zikinke-
ria zeuden ere aztertu genuen. 
Ikusmena erabili genuen, uraren 
zikinkeriak ikusteko, pixka bat 
zikina zegoen. Gero beste ezau-
garri bat aztertu genuen, zarata, 
horretarako entzumena erabili 
genuen eta entzun genuena la-
saia zen. Ondoren tenperatura 
neurtu genuen. Hori aztertzeko 
termometroa erabili genuen, ter-
mometroa ikustekoan  15ºC 
gradu zeuden. Tenperatura az-
tertu eta gero kutsadura organi-
koa ikusi genuen. Hori jakiteko, 

ikusmena, usaimena eta PH-a erabili genuen. Ez genituen animalirik ikusi baina bai entzun genituen. Hori 
egin ondoren, abiadura aztertu genuen. Ikusmena erabili genuen, erdi abiadura zegoen. Azkenik, PH-a 
ikusi genuen. Horretarako PH-metroa erabili genuen, ura neutroa zegoen. 

Hauek dira erabili ditugun instrumentuak: termometroa, PH-papera eta pitxerra bat erabili genuen ura-
ren gardentasuna ikusteko.  

Ondorioa da, Ibaia egoera onean dagoela, baina zikinkeria asko dago eta hori ez da ona, ibairen animalie-
tarako eta guretzako. 



 

SANTA AGEDA 
Asteartean, Ezagutu Barakaldoko bigarren egunean, Santa Agedara joan ginen. Santa Ageda nor izan zen 
ikasi genuen. Santa Ageda III. mendeko gazte eder bat izan zen. 

Santa Ageda Katanian (Sizilian) jaio zen, k.o 230 urtean. Ez zuen Quinciano senatariarekin egon nahi eta 
horregatik bularrak moztu zizkioten. Santa Agedaren inguruan ohitura asko daude. 

Santa Agedako elizaren zatiak 
hauek dira: nabea, aterpea, 
burualdea eta sakristia. 

Aterpea XIX. mendean egin 
zen eta euritik babesteko era-
biltzen da.                                                                                         
Nabea XVIII. mendean egin 
zen eta jendea meza entzu-
teko erabiltzen da.                                                                             
Burualdea XVIII. mendean 
egin zen eta meza emateko 
erabiltzen da.                                                                                                    
Sakristia XVI. mendean egin 
zen eta abadea janzteko eta 
biltegi bezala erabiltzen da. 

 



ESKOLA MUSEOA 

Aurreko asteartean Larrazabalgo eskolara joan ginen. 1928ko eskola zen eta orain museo bat da. Eskola 
Larrazabal auzoan dago.  

Eskolak hiru gela dauzka. Gelak txi-
kiak eta hotzak dira, eta mahai txi-
kiak ditu. Gela bakoitzean adin be-
reko ikasleak zeuden. Neskak eta 
mutilak banatuta zeuden eta ikasle 
asko zeuden gela berean.  

Gela berean 6 eta 12 urteko umeak 
zeuden. 12 urteko umeek 6 urteko 
umeei laguntzen zieten. Garai hartan 
oso puntualak izan behar ziren, or-
dez zigortzen zituzten erregelan joz 
eta liburuak eutsiz. 

Gela batean liburu bat zegoen zeren 
oso garestiak ziren. Idazten zekite-
nak lumaz idazten zuten eta ez zeki-
tenek arkatzez edo arbela tiza baten 
bidez. 

Klasean eltxetxo bat zegoen non di-
rua biltzen zela erlijio kristauak bil-
tzeko. Mahai bakoitzean zulo bat 
zegoen non tinta ipintzen zen eta 
beste bat non luma ipintzen zen. 

Klase batzuetan lurra bat zegoen tizaren bidez lurra marrazten zen. Bakarrik igandea zuten libre. 

Eskola museoa batzuetan interesgarria izan da eta beste batzuetan aspergarria.  

 



DEABRUAREN ZUBIA 

Asteartean Deabruaren Zubira joan ginen. 

Zubia 1435-1436 urteetan egin zen. Lekeitioko Pedro Ortizek eraiki zuen. Erdi Aroan gatazka bat gertatu 
zen zubi honetan. 

Zubia hain azkar eraiki zenez, jendeak kondaira bat asmatu zuen zubiaren eraikuntza azkarra azaltzeko. 
Deabruaren Zubia Kadagua ibaiaren gainean dago.  

Emakume bat maiteminduta zegoen gizon batekin. Gizona gudara joan zen eta emakume berarekin joatea 
nahi zuen baina ibai bat zegoen. Deabrua agertu zen eta esan zuen: “Zure arima ematen badidazu zubia 
eraikiko dut”. Neskatilak baietz esan zion eta deabrua zubia eraikitzen hasi zen. Deabruak zubia eraikitzen 
amaitu aurretik, emakumea gizonarengana joan zen. Mutilak neskatilaren hitzak sinestu zituen, ez zen 
gerrara joan eta elkar maitez bizitzea erabaki zuten.  

 



USOA LANTEGIA 

USOA lan babestua eskaintzen duen zentro bat da. 1983. urtean sortu zen eta 450 langile inguru daude 
lanean. %90ak gaitasun ezberdinak dute.  

USOA lantegia askotariko lanak egiten dute. 
Adibidez: lorezaintza lan-integralak, lan azpi-
kontratatuak, garbiketak profesionalak, bana-
ketak eta zuzeneko publizitatea, lan-arroparen 
joskintza, aeronautikarako argizarizko piezak, 
dokumentuen digitalizazioa, Norbera Babes-
teko Ekipoen merkaturatzea, bezeroenganako 
arreta dendan... 

USOA zailtasun fisiko eta psikikoren bat duten 
pertsonei lan egonkorra eta normalizatua es-
kaintzen die.  

Lan-arroparen joskintza prosezua: lehenengoz, jantzia diseinatu behar da, gero lehengaiak prestatu behar 
dira. Ondoren, oihalak ebaki behar dira, gero jantzia josteko. Bostgarren pausua, kalitate-kontrola da. 
Gero, eskaria gertatzen da eta paketatzen da. Azkenik, bezeroari bidali behar da. 

Makina bereziak daude lantegi horretan, 
adibidez ikusi ahal da botoiak ipintzen 
duten makina, ezkerreko botoiari eman 
eta gero eskuinekoari eta botoiaren zu-
loa egiten du. Ondoren, beste makina 
batekin, botoia ipintzen da zapaltzean 
plaka bat. Horrela ipintzen dira botoiak. 

Logotipoak ipintzeko makina oso erraza 
da, pegatina base batean ipintzen da eta 
botoi bat sakatu eta gero, 150ºC makina 
batean sartzen da eta beroarekin atera-
tzen da itsatsita. 
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MEATZARITZA  

ETA MEATZE-MUSEOA 

Ostegunean, meatzaritzaren eguna zenez, Gallartako meatzari-museoan egon ginen. 

Lehenengo mineral mota batzuk ikusi genituen eta mineralen datu batzuk apuntatu genituen koadernoan. 

Gero bi taldetan banatu ginen eta leku desberdinetatik joan ginen. Meatzaritzan nortzuk eta nola lan egi-
ten zuten ikusi genuen eta baita zer egoeratan bizi ziren. Adibidez, barrakoietan soldata oso baxua zuten 
eta jateko ia ezer.  

Gero Meatzalde osoko mapa ikusi genuen, meatze desberdinak aipatu eta erabiltzen zituzten garraiobi-
deak ikusi genituen. Mineralak meatzetik lantegietara nola bidaiatzen zuten ere ikusi genuen eta horrekin 
bukatu genuen bisita. 

 

 



LA ARBOLEDA-ZUGAZTIETA 

NOLA SORTU ZEN ARBOLEDA-ZUGAZTIETAKO AUZOA? 

Ondoan zeuden meatzeei esker sortu zen auzoa. Auzo hau egin zen meatzarien langileentzat.  

NOLAKOAK ZIREN ETXEBIZITZAK? 

Etxebizitzak egurrezkoak dira merkeagoa zelako. Etxeak oso txikiak eta zaharrak ziren. Etxe horretan fami-
lia asko bizi ziren (4-5 familia). Etxeek ez zeukaten ez komunik, ez saloirik, ez teknologia asko.  

NOLA DA INGURUAN DAUKAGUN PAISAIA? 

Bista onak daukagu. Hiru laku ditu (Ostion, Parkotxa eta Blondis). Laku hauek antzinean meatze txiki ba-
tzuk ziren baina, euriak meatzeak urekin bete zituen eta orain lakuak dira. Herrian errepide gutxi daude 
hiriarekin konparatuz.  Landare asko daude eta paisaia berdea da. Auzoan futbol zelai bat dago. 

NOLAKOA DA FUNIKULARRA? 

Funikularra oso astiro joaten da. Bidaian azkenean tunel bat ere bazegoen. Bideak kurba bat dauka. Leiho-
tik ikusi ahal duzu Barakaldo. Bidaiak 10 minutu irauten du. Funikularrean 29-32 pertsona sartu ahal dira. 

 

 



Baserriak Palazios du izena. XVII. mendekoa da eta Gorostitza auzo landatarrean dago, baina maketa mu-
seo batean dago (Errekatxon). 

Palazios baserria ikusi aurretik zuhaitzak ikusi genituen: hosto motak, etab. ikusi eta ikasi genituen. 

Palazios baserria arrunta da, bi solairu ditu eta goiko partean ganbara. Lehenengo solairuan animaliak 
zeuden eta baita sukaldea ere. Animalien metano gasaren beroa goiko partera igo eta beroa ematen 
zuen, baina txarto usaintzen zuen, noski.  Bigarren solairuan logelak zeuden eta ganbaran biltegia zegoen.  

Gainera, ez zegoen ez komunik ezta dutxarik ere. Baserria harriz eta adreiluz eginda dago. Egurrezko ma-
keta bat desmuntatu eta muntatu egin dugu. 

Maketarena egitea gustukoa izan dugu baina pixka bat zila egin zaigu. 

 

PALAZIOS BASERRIA 


