
EGITARAUA
2013/14

MUSEO DE 
LAS EN-
CARTACIO-
NES
ENKARTE-
RRIETAKO
MUSEOA

EKINTZA 
DIDAKTIKOAK.
ALDIBATERAKO
ERAKUSKETAK.



Enkarterrietako Museoa 
Abellanedako Batzarretxearen 
barruan dago, zortzi erakusareto 
ditu eta erakusgai originalak, 
erreprodukzioak, maketak, 
planoak nahiz argazkiak jasotzen 
ditu eskualdearen bizimodua eta 
historia aztertzeko eta gurega-
natzeko, ikuspegi argiagoa izan 
dezagun historiaurreari, erromani-
zazioari, ertaroko ahaide nagusien 
arteko burrukaldiei, baserrialdeko 
mundu tradizionalari zein eskual-
dearekin loturiko beste gai askori 
buruz.



Hitzordua eskatu egin behar da, hurrengo telefonoetara deituta: 
94 650 44 88 edo 94 610 48 15.

Arduradun bat behar da 15-20 pertsonako eta kopuru horretatik 
gorako taldeak banatu egingo dira.

Beharrezkoa da talde-arduradunak egin behar duen bisita aldez 
aurretik ezagutzea.

Museoak Zabalkunde eta Kultura-Ekintzetarako Zerbitzua du eta 
irakasleek edo talde-arduradunek izan dezaten edozein zalantza 
argitzeko eta bisita atontzeko prest egongo da edozein unetan.

Asteartetik larunbatera:
10:00-14:00 eta 16:00-18:00
Uztailaren 1etik irailaren 30era:
10:00-14:00 eta 17:00-19:00 

Igande eta jaiegunetan:
10:00 - 14:00

Astelehenetan itxita. 
Sarrera doan.

Abellaneda auzoa z/g 
48869 Sopuerta (Bizkaia)

T: 94 650 44 88 / 94 610 48 15

E: enkarterrimuseoa@bizkaia.net
www.enkarterrimuseoa.net
www.jjggbizkaia.net        

TALDEENTZAKO ARGIBIDEAK

ORDUTEGIA 

HELBIDEA



EKINTZA 
DIDAKTIKO
AK
Lehen Hezkuntzako, DBHko eta batxiler-
goko ikasleek Enkarterrietako Museoa 
atseginerako leku izan dezaten eta era 
jolasgarrian ikusi eta ikasi dezaten nahi 
dugu, aurkikuntzaz aurkikuntza parte 
hartzea aktiboa bultzatuz.
Tailerrak egin ahal izateko hitzordua eskatu behar da 
94 650 44 88 edo 94 610 48 15 telefonoetara deitu-
ta edo enkarterrimuseoa@bizkaia.net mail helbidera 
idatzita.

Ekimen guztiak, El Pobaleko burdinolagaz batera 
egiten dena salbu, doan dira.



Historiaurreko
tailerra 

Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleei eta 
DBHko 1. mailakoei zuzenduta dago, eta era 
aktibo eta esperimental baten bitartez 
Historiaurreko bizimoduetako batzuk nolakoak 
ziren ulertzen lagundu nahi zaie. Tailer horren 
osagai izango dira, besteak beste, harrizko 
lanabesak egitea, sua antxinako erara piztea 
edota kobazuloen barrualdean egiten zituzten 
margoen moduko koloreak eta materialak 
erabiltzea.

(Urria – Martxoa)



Erdi Aroko 
tailerra

Batez ere DBHko ikasleei zuzendutako tailer 
honetako ekintzak Museoaren Erdi Aroko 
erakusgelatan burutuz, ikasleek orduko enkar-
territarren bizimodua ezagutzeko eta ulertzeko 
aukera izango dute.
Era berean, beste arlo batzuk aztertuko dira: 
erlijioak izan zuen garrantzia eta orduko ar-
tean izan zuen eragina, hiribilduen sorrera eta 
Ahaide Nagusien arteko borrokak.

(Urria – Urtarrila)



Batzar Gaitezen 
Abellanedan 

DBH eta Batxilergoko ikasleei zuzendutako ekintza 
honen helburua, mendeetan zehar Bizkaiak eta 
Enkarterrik izandako antolakuntza politiko-
administratiboa ezagutara ematea da, honetarako 
bertako erakundeen funtzioa aztertuz.
Abellanedako Batzar Nagusien zereginean 
murgilduz, batzarren nondik norakoak, bertan 
eztabaidatutako gaiak zein batzarkideen lana 
ulertzeko aukera izango dugu.
Ikasleak batzarkide bihurtuz Enkarterriko eskual-
dearen errealitate politiko-ekonomikoan barnera-
tuko dira.

(Urtarrila – Martxoa)



Bizi 
zure kontua

Jarduera honen bidez 6 urtetik 9 urtera bitar-
teko umeak abenturaren partaide bihurtuko 
dira hartarako antolaturiko eskenatokian, 
dekoratu, entzutezko baliabide eta apropozko 
pertsonaien laguntzarekin. Umeak ipuinaren 
erdian izango dira, dena ikusiz, parte hartuz, 
jolastuz, iritziak emanez, gozatuz eta, azken 
baten, aberastuz, eurentzat beren beregi 
prestatutako inguruaren barnean.

(Apirila - Ekaina)

zu



Erromatarren 
atzetik 
Lehen Hezkuntzako 4. eta 5. mailako ikasleei 
zuzendutako ekintza didaktiko honen bitartez 
Erromatarren garaietara bidaiatuko dugu . 
Modu  erakargarri eta esperimental batean 
ikasleek zibilizazio honen elementurik garran-
tzitsuenak ezagutuko dituzte.
Erromatarrek sortutako asmakizunik esangu-
ratsuenak berregingo ditugu, hauek gaur egun 
dituzten erabilerak ezagutuz.

(Urtarrila - Martxoa)



Sortu dezagun 
gure munstroa 

Arte lan ezberdinak behatuz 6-9 urte arteko 
ikasleek izaki fantastikoen sekretuekin topo 
egingo dute, hauen atzean dauden istorioak 
ezagutuz. Behaketaren ostean eraketa 
artistikoaren txanda etorriko da, horretarako, 
irudimena gidari izanda, errealitateko forma 
ezberdinak uztartuz bestelako munduetara 
hurbilduko gaituzten izakiak eratuko ditugu.

(Apirila - Ekaina)



El Pobaleko olarekin 
batera egindako ekintza

El Pobaleko Olaren eta Enkarterrietako Mu-
seoaren eskutik, DBHko eta Batxilergoko 
ikasleek aukera dute Enkarterriko bilakaera 
ekonomikoaren berri izateko eta jabetzeko 
burdingintzak eta olek eskualde honetan izan 
zuten garrantziaz.
Ikasleak Enkarterrietako Museoaren bisitaldian 
partaide izanik, Enkarterriaren eremu geogra-
fikoan eta gizartean murgildu eta eskualdearen 
historian zeharko ibilbidean arituko dira. 
Horren ostean, El Pobaleko Ola bisitatuko 
dute, orduko tresna hidraulikoak nolakoak 
ziren bertatik bertara ikusteko.
Ekintza hori ostiraletan egingo da eta gehie-
nez ere 50 ikaslerentzat izango da. Ekintzaren 
prezioa El Pobaleko Olarekin adostuko da.

(Urria - Ekaina)



ALDIBA-
TERAKO 
ERAKUS-
KETAK 
ETA BES-
TELAKO 
EKINTZAK



ENKARTERRI, EHUN URTE 
ATHLETICEKIN
(Uztaila – Azaroa)

Erakusketa 2013ko uztailaren 4an zabaldu da azaroaren 
30era arte. XIX. mendearen bukaeratik Enkarterriak – 
garai bateko Somorrostroko Harana, Erdi Aroaz geroztiko  
Enkarterriaren zati bat eta gaur egun Ezkerraldea eta 
Meatzealdea bezala ezagutzen dena barne - Athleticekin 
izan duen harremanaz arituko da erakusketa.
Athletic-ek badu aurrekari historikoa garai batean Sestaon, 
hain zuzen ere, Somorrostroko Haraneko Kontzejuan 
zegoen “Club Atleta de Astilleros del Nervión” zelakoan. 
Klub hura 1891n eratu zenetik – Getxon, Eskuinaldean, 
“Bilbao Foot-Ball Club” eratu zela ahaztu gabe -, Enkarte-
rriak etengabeko harremana izan du Athleticekin.
Enkarterriak jokalariak eman dizkio etengabe Athletici. 
Erakusketak jokalari guzti haiei buruz ari da, 1902. urtean 
Perico Larrañagak (Portugalete) debuta egin zuenetik gaur 
egun arte.



Almiranteak, jeneralak, kapitainak, merkatariak, kontra-
bandistak, benakeroak, arrantzaleak, alturako pilotuak, 
baxurakoak, kortsarioak … Enkarterriko kostaldeko 
marinelak, mendeetan zehar, Erdi Aroan hasita XX. 
mendera arte, entzute handikoak izan ziren eta denen 
artean Bizkaiko historiarik bikainenetakoak eta 
interesgarrienetakoak eman zituzten. 
Enkarterriko itsasertza Somorrostroko Haran historikoan 
zegoen. Hiru Kontzejuren (Santurtzi, Trapagaran eta  
Sestao) eta Lau Kontzejuren (Muskiz, Abantoko San Pedro, 
Abantoko Santa Juliana eta Zierbena) errepublikek 
osatzen zuten Somorrostroko Harana. Barakaldoko 
elizatea ere gehitu zitzaion: XIV. mendean desanexionatu 
eta XIX. mendean beretu zuen.
“El mejor fruto, y el más abundante de esta tierra, es la 
gente; y es cosa que pasma, ver, que de tierra tan estrecha, 
y corta, salga tanta gente.”

“Geographía histórica”. P. PEDRO MURILLO VELARDE.

SOMORROSTROKO MARINA. 
ENKARTERRIKO ONTZI MUNDUA 



 
Kulturem
Asteburuetan egiten den 
ekintza hau 6 urtetik 10 
urtera arteko umeentzat 
izaten da; inoiz helduen-
tzat ere bai. Igande batzue-
tan, kontalari, mago, 
txotxongilo, musikari e.a 
luze baten presentziaz 
gozatuko dugu 
Enkarterrietako Museoan. 

Antonio de Trueba 1819an jaio zen, Montellano (Galdames) 
auzoan eta 1889an hil zen, Bilbon. 2014. urtean 125 urte 
beteko dira hil zenetik.“Antón el de los cantares” bezala eza-
gutu zen eta Enkarterriko edertasunez abestu zuen, hain zuzen 
ere, jaioterriaren eta haurtzaroaren ingurunekoez.Ibilbidean 
horietako toki batzuetan barrena ibiliko gara eta Antonioren 
garaitik gaur egun arte hango erabilerak eta itxura nola alda-
tu diren ikusiko dugu: Abellanedako Batzarretxea, gaur egun 
Enkarterrietako Museoa dena, bisitatuko da; ondoren, Merca-
dillo auzoa, haurtzaroa eman zuen etxea, eta ondoren, haren 
jaioterria (Montellano), non jaiotetxearen hondakinak haren 
oroitzapenezko monumentu bilakatu diren.

(Martxoa– Apirila)

IBILBIDE KULTURALA: ANTONIO DE 
TRUEBAREN PAISAIAK 125 URTE ONDOREN

(Urriaren 12a. Larunbata. 10:00ak)



Olen ibilbidea Enkarterriko burdinolen ondareari buruzko 
erakusketarekin hasi zen. Aurtengoa bostgarren edizioa 
izango duen ibilbide horrek 25 km inguru ditu eta 
La Arenako hondartza eta Enkarterrietako Museoa lotzen 
ditu. Ibilbidean zehar, beste ondare batzuen artean, 
Barbadun ibai ertzetan gora joanda, oraindik zutik 
dauden burdinola batzuk ikusi ahal izango dira.

Barbadun Ibai Ertzeko Burdinola, 
Errota eta Dorretxeen Ibilbidea

(Urria – Azaroa)

(Museoan ikusiko dugu elkar)
- AMAIERA -


