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HITZAURREA 

Lan honetan, Industria Iraultza lantzeko unitate didaktikoa aurkituko duzu, eta bertan, 

Heziberri 2020 Planak proposatzen dituen hainbat berrikuntza eta estrategia 

pedagogiko jartzen dira praktikan. 

Unitatea 4. DBHko ikasleei zuzenduta dago, eta etapa horretan ikasleek bereganatu 

behar dituzten hainbat konpetentzia lantzeko dago antolatuta. Hain zuzen, zeharkako 

eta diziplina barruko konpetentziak lantzeko prestatu dira unitateko jarduerak. Hori 

lortzeko, metodologia aktiboa bultzatu da, talde-lanaren eta koebaluazioaren bidez. 

Horrela, irakasleak koordinatzaile edota laguntzaile funtzioa beteko du gelan, eta 

ikasleak modu aktiboan hartuko du parte bere formazioan, hain zuzen, lana 

planifikatuz, erabakiak hartuz, arazoak konponduz, denbora gestionatuz, 

autoebaluatuz, koebaluatuz eta, aldi berean, Industria Iraultzaren inguruko 

informazioaz jantziz. Edozein irakaslek ulertzeko, erabiltzeko eta egokitzeko moduan 

prestatu da unitatea. 

Lana bost multzo nagusitan banatu da: hitzaurrea eta aurkibidea, unitate didaktikoa, 

helburuak betetzeko sortu diren jarduera nagusiak, ebaluazio-tresnak, eta argibideak. 

Era berean, unitate didaktikoan honako puntu hauek lantzen dira: proposamenaren 

testuingurua, landuko diren oinarrizko konpetentziak, helburu didaktikoak, edukiak, 

jardueren sekuentzia edo planifikazioa eta ebaluazio adierazleak eta tresnak. 

Jardueren multzoari dagokionez, unitate didaktikoan markatutako planifikazioaren 

arabera antolatu dira, eta horien antolaketa hobeto ulertzeko, lau multzo nagusitan 

banatu dira: sarrera, definizioak, gaiaren hasiera eta talde-lana. Gainera, multzo horiek 

guztiek irakaslearentzako argibideak dituzte, eta bertan, jarduerak bideratzeko 

irizpideak edo aholkuak jasotzen dira. Sarreran, ahozko bi jardueraren bidez, ikasleek 

Industria Iraultzari buruz aurrez dakitena aztertuko du irakasleak. Ondoren, ikasleei 

unitatearen azken helburua edo ataza nagusia aurkeztuko die, hain zuzen, gaiaren 

inguruko bideo bat egin beharko dute; horretarako, nola egin bideoa, talde-lanean 

nola aritu eta zer ikasi behar duten prozesu horretan azalduko die irakasleak. Azalpen 

horri laguntzeko, kontzeptu-mapa batzuk txertatu dira sarrera horretan; gainera, 
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irakasleak hainbat bideo erakutsiko dizkie gelan ikasleei adibide moduan, zein bideo 

mota egin behar duten jakin dezaten. Bideo horiek ikusi eta gero, irakasleak taldeak 

sortuko ditu, irizpide kooperatiboak erabilita; azkenik, Industria Iraultzarekin lotutako 

gaiak banatuko dizkie lantaldeei. 

Bigarren jarduera-multzoan, definizioak landuko dituzte ikasleek; hain zuzen, ikasleek 

Iraultza eta Industria Iraultza terminoen esanahia zehaztu beharko dute. Horretarako, 

aurrez sortutako taldeetan lan eginez, hainbat jarduera egingo dituzte, eta horien 

bidez, definizioak non eta nola aurkitu ikasiko dute, hain zuzen, www.hiztegia.net 

interneteko helbidea erabilita. Horrela, bada, hainbat hiztegitan aurkitutako 

definizioak konparatu eta baloratuko dituzte, eta azkenean, definizio egokiena 

aukeratu edota sortuko dute taldekide guztien artean. Beraz, gaiaren esanahia ulertzea 

eta hiztegia era egokian erabiltzea izango dira jardueraren helburu nagusiak, azken 

finean, prozedura hori behin eta berriro erabili beharko baitute proiektuan zehar. 

Kontuan izan behar da, beraz, ariketa egiteko, internet behar izango dutela ikasleek, 

eta horretarako, ordenagailua edo sakelakoa erabili ahal izango dute. 

Gaiaren hasieran, Industria Iraultzaren sorrera eta Demografia Iraultza landuko dituzte 

ikasleek, horrela, lehen kontaktu zuzena izango dute kontzeptuzko edukiekin. Atal hori 

arina eta ulertzeko erraza izango da, aldiz, laugarren atala luzeena eta azaltzeko edota 

antolatzeko korapilatsuena izango da, hain zuzen ere, Talde-lana izena duen atala. 

Bertan, jarduera garrantzitsuenak azaltzen dira, azken batean, ikasleek talde-lanean 

aritzeko eta bideoa egin ahal izateko, gaiaren inguruko informazioa landuko baitute, 

hainbat jardueraren bidez. Hori egiteko, ikastalde guztiei honako material hau 

banatuko zaie: gaiaren inguruko informazioa, hiztegia erabiltzeko jarduerak, 

informazioa antolatzeko eskema, bideoa egiteko irizpideak, taldearen lana 

planifikatzeko koadernoa eta ebaluazio-adierazleak eta -tresnak. Era berean, momentu 

horretan jasoko dute ikasleek eskema eta planifikazio-koadernoa entregatzeko epea, 

eta bideoa eta gaia gelan ozenki aurkezteko eguna. Hori jakinda, ikastalde bakoitzak 

bere burua gestionatu beharko du, nahiz eta horretarako, irakaslearen orientazioa, 

aholkuak eta laguntza jasoko duten ikasleek, baina taldeek jarritako epean bukatu 

beharko dute lana. 
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Hirugarren ataleko dokumentazioa bi zatitan aurkezten da lan-proiektuan; alde batetik, 

ikastalde bakoitzak izan behar dituen jarduera espezifikoen multzoa, non gaiaren 

inguruko informazioa, hiztegia lantzeko jarduerak eta informazioa antolatzeko eskema 

azaltzen diren; bestetik, talde guztiek izan behar duten jarduera multzoa, non 

taldearen lana planifikatzeko koadernoa, lan-eskema eta lana aurkezteko datak 

dauden. 

Lanaren laugarren atalean, ikaslearen autoebaluazioa, taldearen ebaluazioa eta 

ikaskideek egindako bideoen ebaluazioa egiteko fitxak daude, eta baita proiektua bera 

ebaluatzeko fitxa ere. Era berean, ikasle eta talde bakoitzaren lan-prozesua eta 

emaitza ebaluatuko ditu irakasleak, baina ikasleek ere parte hartuko dute ebaluazio 

horretan, hain zuzen, ebaluazio-fitxen bidez. 

Unitatea sortzeko lan-prozesuak bere zailtasunak izan ditu egilearentzat, azken batean, 

xedea bera konplexua izan delako eta horretarako, proiektua egituratzea zaila izan 

delako. Espero da neurri handi batean, hemen egindako lanak bete izana helburua, 

hain zuzen, HEZIBERRIk planteatzen dituen hainbat berrikuntza bertan islatzea. 

Kontuan izan behar da lana ez dela itxia, alegia, proposamen bat dela, eta, beraz, 

irakurleak proiektua bere errealitatera eta bere testuingurura moldatzeko aukera 

izango du. Kasu honetan, dagoeneko gelan praktikan jarrita dagoen proiektu bat 

gorpuztu eta ezagutzera eman da hemen, beste norbaitek ikuspegi berritzaile edo 

ezberdin horretan, bere bidea egin dezan, eta zuzenketak eta hobekuntzak sar ditzan. 
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1. UNITATE DIDAKTIKOA ETA SEKUENTZIA DIDAKTIKOA 

Ikasgaia: GEOGRAFIA ETA HISTORIA 

Gaia: INDUSTRIA IRAULTZA 

Maila: 4. DBH 

Saio kopurua: 15 saio 

1.1. Testuingurua 

Lantaldeko dinamika erabilita, ikasleek Industria Iraultzaren inguruko azalpen-bideo 

bat egingo dute, eta horrekin lotutako gai bat aurkeztuko dute gelakideen aurrean. 

Horretarako, ikastalde bakoitzari dagokion gaia lantzeko, Industria Iraultzarekin 

lotutako testua eta ariketak jarriko dizkio eskura irakasleak. Beraz, testuko informazioa 

ulertu, bereganatu, antolatu, sailkatu, erlazionatu eta mobilizatuko dute ikasleek. Era 

berean, hiztegia, eskema, kontzeptu-mapa, irudiak eta abar sortu, osatu eta erabiliko 

dituzte.  

Lantalde bakoitzak tokatu zaion gaia azalduko die gelakideei; alde batetik, ozenki, 

hitzezko komunikazioa erabilita eta bestetik, bideoaren bidez, komunikazio digitala 

erabilita. Era horretan, IKTak erabiliko dituzte ikasleek, eta informazioa bereganatzeko 

beste iturri edo baliabide bat izango da bideoa. 

Lankidetza sustatzeko, arestian aipatu bezala, taldeka arituko dira ikasleak, eta, beraz, 

ekite-prozesua kudeatuko dute; hau da, erabakiak hartzen ikasiko dute: nork zer egin, 

denbora nola kudeatu edota ardurak nola bete eta eskatu. Hori guztia planifikatzeko, 

taldeko lan-koadernoa izango dute, eta koaderno hori, era berean, talde-lanaren 

gestioa balioesteko ere erabiliko du irakasleak. 

Bestalde, bideoaren bidez, ikasleen sormena eta irudimena ere bultzatzen dira, eta 

irizpide batzuk markatuta egon arren, nahiko irekia da bideoa sortzeko prozedura. Hori 

dela eta, ikasleek askatasun osoa izango dute euren irudimena adierazteko. 
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Kontzeptuzko edukiek ere badute beren tokia, Industria Iraultzarekin lotuta dauden 

hainbat gai eta horien arteko elkarreraginak aztertzen baitira. Gainera, ikastalde 

bakoitzak bere gaiaren inguruko eskema eta hiztegia osatu eta landuko du, eta gero, 

ikaskide guztien artean banatuko ditu. 

Unitate didaktikoa bukatzeko, azken jarduera bezala, debatea egingo da gelan. Helburu 

inportanteenak honako hauek dira: gaiaren gainean iritzi arrazoituak ematea, alegia, 

ikasle bakoitzak, hausnarketa propioetatik abiatuta, jarrera kritikoa erakustea; 

ikasitakoa mobilizatzea eta gaur egungo garai eta egoeratara ekartzea, eta era berean, 

errespetuan oinarritutako jarrerak lantzea. Horretarako, proposatutako hiru gairen 

artean bat aukeratuko dute ikasleek eta landu. 

1.2. Landuko diren oinarrizko konpetentziak 

 Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean komunikatzeko konpetentzia. Gaia 

gelakideen aurrean aurkezten dutenean lantzen da batez ere, baina baita 

bideoaren gidoia idaztean, bideoa sortzean eta egin beharreko edozein 

idatzizko adierazpenetan ere. 

 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. Emandako testu eta 

informazioa antolatu, berrerabili eta mobilizatuko dute ikasleek. Hori, alde 

batetik, eskemaren, bideoaren kontzeptu-maparen eta gidoiaren ahozko eta 

idatzizko azalpenetan lantzen da; bestetik, debatearen bidez, norberaren 

hausnarketak egitea eta jarrera kritikoa lantzen dira. 

 

 Elkarbizitzarako konpetentzia. Oro har, talde-lanean aritzean lantzen da 

konpetentzia hori, azken batean, ikasleek taldean, elkarrekikotasunez, 

erantzukizunez edota begirunez jokatuko baitute helburu bat lortzeko. Era 

berean, lidergoa ere lantzen da, betiere, ezaugarri horren alde positiboa 

kontuan hartuta. 

 

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia. Jarduera guztietan zehar, 

ekimenez jokatu beharko dute taldearen barruan, konpetentzia hori lantzeko; 
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hain zuzen, erabakiak hartzean, antolatzean, kudeatzean, sortzean… jokabide 

ekintzailea izango dute ikasleek. 

 

 Izaten ikasteko konpetentzia. Talde barruan eta debatean lantzen da. 

 

 Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. Unitatean zehar, 

hizkuntza egokiro erabiltzean lantzen da, gaiaren ahozko eta idatzizko 

azalpenean eta bideoan bereziki. 

 

 Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia. Gaiarekin lotutako teoria 

bereganatzean eta aplikatzean lantzen da. 

 

 Arterako konpetentzia. Alde batetik, bideoa egiteko orduan, arlo estetikoa, 

irudimena eta sormena bultzatzen dira. Bestetik, XIX. mendearen bigarren 

erdialdeko eta XX. mendearen hasierako arkitekturan, eskulturan eta pinturan 

sortu ziren mugimendu berriak garai hartako aldaketa sozialekin, 

teknologikoekin eta abarrekin lotzean garatzen da.  

1.3. Helburu didaktikoak 

- Eskemen, kontzeptu-mapen eta gidoien bidez, informazioa sailkatzea eta 

antolatzea; azken batean, gaia hobeto ulertzeko, bereganatzeko eta, gero, beste 

testuinguru batean berrerabiltzeko. Kasu honetan, Industria Iraultzarekin 

lotutako bideoa egitean, debatean eta azalpenetan. 

 

- Industria Iraultzarekin lotuta dagoen lexikoa ezagutzea eta bereganatzea, 

hainbat testu aztertuz eta hiztegiaren erabilera egokia eginez; gero, lexiko hori 

beste testuinguru batzuetan modu zehatz eta zorrotzean berrerabiltzeko. 

 

- Hainbat iturritako informazioa aztertuz eta mobilizatuz, Industria Iraultzarekin 

lotuta dauden oinarrizko elementuak, kausak eta ondorioak identifikatzea, 

kokatzea eta hainbat prozesuren elkarreraginei erreparatzea; azken batean, 



10 
 

garai hartako bizimodua nola aldatu zen ulertzeko eta horren gainean 

kontzientzia hartzeko. Era berean, horrek guztiak gaur egungo gizartearen 

bilakaeran izan duen eragina inferitzeko. 

 

- Eztabaidetan eta debateetan parte hartzean, iritziak eta proposamenak behar 

bezala arrazoitzea; era berean, talde-lanean aritzea eta une oro jarrera 

konstruktiboa, irekia, arduratsua, kritikoa eta tolerantea izatea. Orobat, 

desadostasunak eta gizakien arteko gatazkak konpontzeko bidea elkarrizketa 

dela ikusi beharko dute ikasleek. Horretarako, lankidetza sustatzeko 

lan-teknikak landuko dira, bai sormenezko lorpen komun bat izateko, baita 

pertsonen arteko elkarrekintzaren oinarri den gizartean egoki txertatzeko ere.  

 

- Informazioa idatziz, ahoz, eskemen bidez edota modu digitalean, zuzen eta 

zehatz azaltzea; azken finean, informazioa jaso behar dutenek ulertu ahal 

izateko.  

 

- Irudimena eta sormena lantzea eta bultzatzea, bideoa egin bitartean ikasleari 

askatasun osoa emanez.  

 

- XIX. mendearen bigarren erdialdeko eta XX. mendearen hasierako arkitekturan, 

eskulturan eta pinturan sortu ziren hainbat mugimendu aztertzea eta 

konparatzea; garai hartan artean emandako aldaketak eta aldaketa politiko, 

sozial, teknologiko eta ekonomikoak lotuta edo erlazionatuta daudela 

ohartarazteko. 

 
 

1.4. Edukiak 

-Gaur egungo oinarri historikoak (Industria Iraultza eta horrekin lotutako hainbat 

aldaketa) 

 Demografia Iraultza 

 Nekazaritza Iraultza 

 Industria Iraultza: energia-iturri berriak eta industria berriak 
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 Garraioen iraultza 

 Finantzatzeko eta ekoizteko sistema berriak 

 Langile-mugimenduaren sorrera 

 Klase-gizartea 

 Industria Iraultza Euskal Herrian  

 Artea: arkitektura berria, inpresionismoa eta XX. mende hasierako 

abangoardiak 

-Informazioa antolatu: eskemak, kontzeptu-mapa, bideorako gidoiak, azalpen-gidoiak 

-Talde-lana: nola kudeatu taldea helburu bat lortzeko (ardura, autonomia, tolerantzia, 

iritzi ezberdinenganako errespetua…) 

-Ikus-entzunezko baliabideak: Windows Movie Maker, Drive, Classroom eta Moodle.  

-Debatea: tolerantzia, besteen iritzien aurrean errespetua, arrazoitutako iritziak 

ematea, entzutea… Ikasleek honako hiru gaietatik bat aukeratuko dute: 

 Haurren lana Industria Iraultzaren garaian eta gaur egun 

 Garapen azkarrak eta kontrolik gabekoak garai hartan sortu zuen kutsadura. 

Kutsadura gaur egun (suspertzen ari diren herrialdeak…) 

 Iraultzailetzat hartu ziren XIX. mendean gertatutako hainbat eraldaketa. Zein 

da gaur egungo egoera? Teknologia Iraultza ematen ari dela esan daiteke? 

1.5. Jardueren sekuentzia 

Ikastetxeak dituen baliabideen arabera, unitate didaktikoaren antolaketa hainbat 

modutan egin daiteke; horregatik, jarraian adierazten diren jardueren sekuentzia eta 

azalpena orientagarriak dira. Beraz, irakasle bakoitzak aldaketak egiteko aukera izango 

du, testuinguruak eraginda (ikasle kopurua, ikastetxearen baliabideak, ebaluazio-datak, 

ikasleen ezaugarriak eta abar). 

Saio bakoitzean zehazten da zein material behar den jarduerak egiteko, eta proiektuko 

zein orrialdetan aurki daitekeen material hori. Gainera, jardueren hasieran argibideak 

ematen dira, xehetasun gehiago izateko. 
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1. saioa: gaiaren aurkezpena 

Lehen saio honetan, gaia aurkeztuko du irakasleak, hain zuzen ere, Industria Iraultza; 

hasteko, ahozko bi jardueraren bidez, ikasleek gaiari buruz dakitena aztertuko du 

irakasleak. Horretarako, lehen jardueran, ikasleek Industria Iraultzarekin lotutako 

hitz-zerrenda osatuko dute, eta bigarren jardueran, gaiarekin lotutako irudi batzuk 

aztertuko dituzte. 

Unitatearen helburua zein den eta horretan zehar izango dituzten betebeharrak 

azalduko dizkie irakasleak ikasleei. Hain zuzen ere, Industria Iraultzarekin lotutako gai 

baten ahozko azalpena eta bideo bat sortu beharko dute. Horretarako, zenbait 

jarduera egingo dituzte lantaldean, eta gainera, irakasleak hainbat bideo erakutsiko 

dizkie ikasleei adibide moduan, zein bideo mota egingo duten jakin dezaten. 

Era berean, zer ikasiko duten ere komentatuko die irakasleak: Industria Iraultzarekin 

erlazionatutako edukiak, talde-lanean aritzeko hainbat jarraibide eta bideoa sortzeko 

prozedura. Azalpena motza izango da, eta kontzeptu-mapa batzuk erabiliko ditu 

irakasleak euskarri moduan. 

Gero, lantaldeak zeintzuk diren adieraziko die irakasleak; izan ere, talde kooperatiboen 

irizpideak kontuan hartuta eratuko ditu, eta talde bakoitzari gai bat banatuko dio. Hala 

ere, taldeak aldez aurretik eratuta badaude, mantendu egingo ditu, eta gaien banaketa 

nola egin guztion artean adostu daiteke, alegia, irakasle eta ikasleen artean. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Sarrerako ariketak………………………………….……………………………………. 

Bideoak………………………………………………………………………………………… 

kontzeptu-mapak……………………………………………………………….……..…. 

Lantaldeak egiteko irizpide kooperatiboak…………………………………. 

2. saioa: hiztegia 

Bigarren jarduera multzoan, definizioak landuko dituzte ikasleek; taldeka, bi jarduera 

egingo dituzte, hain zuzen, lehenengoan, Iraultza terminoaren esanahia bilatuko dute 

interneten, eta bigarrenean, Industria Iraultza terminoaren esanahia. Horretarako, 

hiztegia.net helbide elektronikoa erabiliko dute, eta, beraz, interneteko konexioa 
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beharko dute gelan; hori dela eta, ikasleek ordenagailua edo sakelakoa erabiltzeko 

aukera izango dute. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Jarduera egiteko ariketak………………………………….…………………….. 

3. saioa: gaiaren garapena 

Testu baten bidez, gaiaren hasiera landuko dute ikasleek. Horrenbestez, testua ikasle 

guztiei banatu ondoren, irakurri eta denen artean komentatuko dute gelan. Gero, 

gaiaren lehen atala landuko dute, hain zuzen, Demografia Iraultza. Horretarako, 

ikasleek testu bat eta horrekin lotutako eskema jasoko dute, baina eskemak hutsune 

batzuk izango ditu, eta, beraz, hutsune horietan falta den informazioa betetzeko, 

ikasleek testua erabili beharko dute. Ikasleek honako prozedura hau jarraituko dute:  

 Ikasleek etxean edo gelan irakurriko dute testua, eta arkatzez ulertu ez duten 

informazioa markatuko dute.  

 Adostutako taldeetan elkartu eta taldekideen artean dituzten zalantzak 

argitzen saiatuko dira. Ezin izan dutena argitu irakasleak azalduko die. 

 Banaka, eskema osatuko dute (etxean egin dezakete), eta gero, eskema 

bateratua adostuko dute taldekide guztien artean. Talde bakoitzak bere 

eskema entregatuko dio irakasleari.  

Komenigarria da jarduera hori unitatearen hasieran egitea, gero, ikasleek euren 

proiektuan prozedura bera erabili beharko baitute.  

 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Gaiaren hasierako testua………………………………….……………………………. 

Demografia Iraultza: testua eta eskema…………………………………………. 

Eskema osatuta………………………………………………………………………………. 
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4. eta 5. saioak: talde-lanerako materiala 

Taldekideak elkartu ondoren, honako material hau banatuko zaie, lanari ekiteko: 

 

1) Gaiaren inguruko informazioa 

2) Informazioa antolatzeko eskema 

3) Hiztegia lantzeko jarduerak 

4) Lanerako gida (lan-eskema) 

5) Talde-lana planifikatzeko lan-koadernoa 

6) Lan-koadernoa entregatzeko epea eta bideoa eta gaia gelan ozenki 

aurkezteko eguna 

7) Ebaluazio-adierazleak eta ebaluazio-fitxak 

Informazioa hainbat eratan banatzeko aukera izango du irakasleak (fotokopien bidez, 

Moodle, Drive edo Classroom bidez). Ikasleek informazioa eskuartean dutenean, 

irakasleak atal bakoitzaren inguruko azalpenak emango ditu, arbel digitalaren bidez. 

Taldeak eskuratutako materiala aztertuko du, eta, bereziki, lan-koadernoari 

erreparatuko diote ikasleek, izan ere, koadernoan azaltzen diren taldeko ardurak 

aztertu eta banatu beharko baitituzte (koordinatzailea, materiala gordetzeko 

arduraduna eta abar). 

Ondoren, talde bakoitzak bere gaia lantzeari ekingo dio, beraz, ikasleek informazioa 

irakurri eta eskema osatuko dute; azken finean, taldekide guztiek egin beharreko lana 

da, eta horretarako, 3. saioan erabilitako prozedura jarraituko dute. Terminoen 

esanahiari dagozkion jarduerak ere (hiztegia lantzeko jarduerak) momentu horretan 

osatu eta zehaztuko dituzte, baina lantalde bakoitzak erabakiko du nola antolatu eta 

landu atal hori.  

 

Lana amaitu eta gero, talde bakoitzak irakasleari bidaliko dizkio eskema eta hiztegia, 

ordenagailuan idatzita; Hori dela eta, aurrez, talde bakoitzak Drive, Classroom edo 

Moodle bidez jasoko du eskema hutsuneekin, baina taldekideek erabakiko dute nork 
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edo nortzuk egingo duten lan hori, eta lan-koadernoan apuntatu. Bestalde, eskema eta 

hiztegia osatuta entregatzeko eguna ikasle guztien artean adostuko dute, baina 

betiere, irakasleak markatutako epe-muga gainditu gabe. Entregatu eta gero, 

irakasleak zuzendu egingo ditu, eta azkenik, berriro bidaliko dizkio talde bakoitzari, 

gero, ikasleek zuzenketak aztertu ditzaten, eta eskemaren azken bertsioa izan dezaten. 

Dena den, irakasleak, bere aldetik ere, zuzendutako eskemaren azken bertsioa eta 

zehaztutako definizioak gelakide guztiei banatuko die, testuarekin batera. Gaien 

aurkezpenekin hasi aurretik, banatutako materiala irakurrita izan beharko dute 

ikasleek, eta irakasleak gogoraziko die guztia edo zati bat azterketan sartuko dela. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Ikasle bakoitzari banatu behar zaion materiala: testua, eskema, hiztegia eta jarduerak 

................................................................................................................. 

Taldeari banatu behar zaion materiala: lan-eskema eta lan-koadernoa.............. 

Eskemak osatuta…………………………………………………………………………………………………  

6. 7. eta 8. saioak: bideoa sortu eta azalpena prestatu 

Informazioa eta gaia ondo ulertu dutenean, bideoa sortzeari ekingo diote ikasleek, eta 

horretarako, eurek planifikatuko dute saio hauetan egin beharreko lana. Beraz, 

ikasleek hainbat alderdi izan beharko dituzte kontuan, besteak beste, honako hauek: 

 Laugarren saioko azalpenak (bideoa egiteko irizpideak eta aholkuak, 

ebaluazio-fitxak, lan-koadernoko atalak eta aurkezpen eguna). 

 Taldeko lan-koadernoa (talde-lana ebaluatzeko erabiliko du irakasleak). 

 Lantaldearen funtzionamendua. Hau da, ikasle bakoitzak bere kargua eta 

egokitutako lana betetzen duela ziurtatu beharko du lantaldeak; horretan datza 

taldearen arrakasta, beraz, baita azken emaitzarena ere. 

9. saioa: grabazioak 

Bideoa grabatzeko, ikasleek egokia den euskarri digitala ekarriko dute gelara (gehienek 

sakelako telefonoa erabiliko dute, grabatzeko aukera baitute). Bestalde, irakasleak 
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bideoa grabatzeko espazio egokiak jarriko ditu ikasleen eskura, adibidez, gela libreak, 

liburutegia eta abar. Gomendagarria izaten da grabaziorako gelak hasieratik 

aukeratuta izatea; izan ere, modu horretan, ikasleak edozein momentutan hasi ahal 

dira grabatzen. Hala ere, ez badituzte grabazioak bukatu edota bukatzeko denbora 

faltan egongo direla aurreikusten badute, atseden-ordua erabiltzeko aukera eman 

diezaieke irakasleak.  

10. saioa: debatea 

Aurretik, ikasleek gai bat aukeratuta izango dute, eta horrekin batera, debatearen 

arauak, ebaluazio-fitxa eta gaiaren inguruan Moodelera igotako bideoa edo 

informazioa irakurrita. Gainera, ikasleak beraien kabuz ere dokumentatu daitezke. 

Debatearen iraupena irakasleak markatuko du. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Debatea balioesteko adierazleak………………………………….…………... 

11. saioa: bideoaren muntaketa-prozesua 

Muntaketa (ahotsa, irudiak, musika…) egiteko, Movie Maker programa erabiliko dute 

ikasleek edota eurek ezagutzen duten beste programaren bat, baina betiere, 

aukeratutako grabazio-sistemak ez luke inolako eraldaketarik eskatuko gelako 

baliabideetan, grabazioa ikusi ahal izateko, hots, bideoa manipulatu gabe eta gelan 

eskura dituzten baliabideekin, erraztasun osoz ikusteko aukera ematen duen 

euskarriren bat erabili beharko du taldeak, horrela erabakitzen badu. 

Bideoaren muntaketa-prozesuari dagozkion saioak irakasleen arteko 

koordinazio-lanean eman daitezke. Hau da, egokia izan daiteke informatikako 

irakaslearekin koordinatzea, eta harekin adostea muntaketa-prozesua bere saioetan 

egitea edo behintzat, hainbat programaren azalpena lantzea. Hala ere, ezin bada 

informatikako irakaslearekin koordinatu, ikasleek tutoretza-gida jaso dezakete 

Moodelen bidez. 

Ikasleei gogoraraziko die irakasleak saioaren amaierarako ez badute bideoaren 

muntaketarekin amaitzen, eurek adostutako tarteetan amaitu beharko dutela, alegia, 
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etxean, liburutegian, atseden-orduetan… eta zein unetan bukatuko duten muntaketa; 

izan ere, gaiaren eta proiektuaren aurkezpenarekin hasi aurretik, hurrengo bi saioetan, 

beste jarduera batzuk egin beharko baitituzte gelan. Hala eta guztiz ere, prozesuan 

zehar arazoak sortuko balira, irakasle eta ikasleen artean negoziatuko litzateke bideoak 

aurkezteko epea, betiere, horretarako arrazoiak zentzudunak balira. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Movie Maker programaren tutoretza-gida……………………………………………. 

13. eta 14. saioak: garai hartako mugimendu artistikoak 

Hainbat jardueraren bidez, XIX. mendearen bigarren erdialdeko eta XX. mendearen 

hasierako arkitekturan, eskulturan eta pinturan sortu ziren mugimenduak aztertuko 

dituzte. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Jarduerak…………………………………………………………………………………….. 

Irudiak lantzeko power-point-a………………………………………………..…. 

15. eta 16. saioak: aurkezpenak 

Saio hauetan, talde bakoitzak bere aurkezpenak egingo ditu gelan. Alde batetik, tokatu 

zaien gaia azalduko dute beste ikaskideen aurrean, eta bestetik, egindako bideoa 

aurkeztuko dute. Horretarako, gainerako ikasleek irakurrita izango dituzte talde 

bakoitzak azaldu behar duen gaiaren testua, eskema eta hiztegia; gainera, agertu 

zaizkien zalantzak zehaztuta ekarriko dituzte gelara, izan ere, ahozko azalpena egin eta 

bideoa ikusi eta gero, taldeak ikaskideen zalantzak argituko ditu.  

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Jarduera egiteko irizpideak……………………………………………………… 

Irakasleak aurkezpena eta bideoa ebaluatzeko fitxa……………………… 
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16. saioa: ebaluazioa 

Saio honetan, ikasleek hainbat ebaluazio-fitxa beteko dituzte. 

Saio honetan erabiliko den materiala: 

Ebaluazio-fitxak………………………………….…………….………... 

17. saioa: ariketak 

Ikasitakoa indartzeko ariketak 

18. saioa eta aurrerakoak 

XIX. mendeko inperialismoa eta Lehen Mundu Gerra landuko dituzte ikasleek, azken 

batean, industrializazio-prozesuarekin lotura estua baitute. 

1.6. Ebaluazioa: adierazleak eta tresnak 

Ebaluazio-adierazleak: 

 Informazioa sailkatzen eta antolatzen daki eskema gidatua erabilita, eta 

era egokian berrerabiltzen du ahozko eta idaztizko azalpenetan, bideoan 

eta debatean (taldeko eskemaren, bakarkako probaren, ahozko eta 

idatzizko azalpenen, bideoaren eta debatearen bidez). 

 Industria Iraultzaren lexikoa ezagutzen du, eta egoki erabiltzen du. 

(bideoaren bidez, azterketako ariketen bidez, ahozko eta idatzizko 

azalpenen bidez eta debatearen bidez). 

 Industria Iraultzarekin lotuta dauden oinarrizko elementuak, kausak 

prozesu nagusiak eta ondorioak ezagutzen ditu, eta beren arteko erlazioak 

identifikatzen ditu (ikasleek osatu dituzten eskemetan oinarrituta egingo 

den azterketaren bidez). 

 Lantaldean, jarrera arduratsua, tolerantea, irekia eta errespetuzkoa izan 

du, alegia, lana ondo egiteko parte hartu du, tokatu zaion ardura ondo 
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bete du, eta lana epe barruan ekarri du (taldearen lan-koadernoaren bidez 

eta taldearen ebaluazio-fitxaren bidez). 

 Taldeak lana ondo planifikatu du; hau da, taldekideek ardurak eta lana 

ondo banatu dituzte, epeak errespetatu dituzte, lan-koadernoa ondo 

osatu dute, euren arteko gatazkak ondo konpondu dituzte (taldearen 

lan-koadernoaren bidez, irakaslearen behaketaren bidez eta bideoaren eta 

azalpenaren bidez). 

 Debatean jarrera irekia eta tolerantea azaldu du, errespetuz jokatu du eta 

bere proposamenak eta iritziak arrazoituak izan dira (debateko 

ebaluazio-fitxaren bidez). 

 Informazioa zuzen eta zehatz azaldu du bai idaztiz, bai ahoz, bai modu 

digitalean (bideoaren bidez, gelan egindako azalpenaren inguruko 

ebaluazio-fitxaren bidez eta azterketako idazlanaren bidez). 

 Irudimena eta sormena adierazi ditu taldeak. Bideo originala eta landua 

aurkeztu dute ikasleek; izan ere, zerbait berria eskaini dute (marrazkien 

bidez, antolaketaren bidez eta, oro har, bideoaren beraren 

erakargarritasun-mailaren bidez).  

 XIX. mendearen bigarren erdialdeko eta XX. mendearen hasierako 

artearen mugimendu nagusiak identifikatzen ditu (ariketaren bidez). 

Ebaluazio tresnak: 

- Taldeari jasotako eskemak 

- Taldearen planifikaziorako lan-koadernoa 

- Bideoa ebaluatzeko fitxa: ikasleena eta irakaslearena 

- Gaiaren aurkezpena eta gidoia 

- Ikasleen autoebaluazio- eta koebaluazio-fitxak 

- Debatearen ebaluazio-fitxa 
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- Bakarkako azterketa (bertan, prozedurazko eta kontzeptuzko edukiak 

ebaluatuko dira) 
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2. JARDUERAK 

2.1. Sarrera-jarduerak (1. saioa) 

IRAKASLERENTZAKO ARGIBIDEAK 

Ahozko bi jardueraren bidez, irakasleak hasiera emango dio gaiari. Lehen jardueran, 

ikasle bakoitzak Industria Iraultzarekin erlazionatzen duen hitz bat aipatuko du, eta 

gainera, zergatik aukeratu duen azalduko du; bitartean, irakasleak arbelean idatziko 

ditu aipatutako hitzak. Bigarren jardueran, ikasleek hainbat argazki aztertuko dituzte, 

eta izenburu bat jarriko diote bakoitzari; horretarako, irakasleak arbel digitala 

erabiliko du euskarri bezala. 

Bestalde, Industria Iraultzarekin lotutako gai baten ahozko azalpena eta gaia azaltzeko 

balio izango duen bideoa sortuko dutela adieraziko die irakasleak ikasleei. Era berean, 

beheko informazio-taulen bidez, zer landuko duten gai honetan adieraziko die. Gero, 

irakasleak lantaldeak ezagutzera emango ditu, eta gaiak banatuko dizkie (argibide 

gehiago sekuentzia didaktikoaren 1. saioan). 

Talde kooperatiboak eratzeko irizpideak eranskinetan adierazten dira. Hala ere, 

taldeak nola eratu, talde-dinamikak nola bultzatu eta talde-lanean aritzeko argibide 

gehiago nahi izanez gero, honako webgune honetara jo dezake irakasleak: 

https://sites.google.com/site/g03ikasketakooperatiboa/. Bertan, “IK/KI programaren 

ibilbidea” izenarekin azaltzen den atala baliagarria izan daiteke irakaslearentzat. Izan 

ere, informazio asko eta proiekturako hainbat datu bertatik atera dira. 

Azkenik, irakasleak hainbat bideo erakutsiko dizkie gelan ikasleei adibide moduan, zer 

bideo mota egin behar duten jakin dezaten. Horiek proiektuaren eranskinetan 

agertzen dira. 

Oharra: 25 ikaslerentzat prestatu da proiektua. Irakasleak bere beharren arabera 

egokitu beharko ditu gaiak, saioak eta abar, alegia, bere gelako errealitatera moldatu 

beharko du (adibidez, ikasle gutxiago baditu, gai batzuetan, testua, eskema eta 

hiztegia bakarrik landu daitezke, bideoa egin gabe). 

https://sites.google.com/site/g03ikasketakooperatiboa/
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1. Jarduera. Osatu hitz-zerrenda arbelean.  

2. Jarduera. Aztertu honako irudi hauek: 

 

1. ARGAZKIA. Gaia:……………………………………………………….…………………………………. 

 

 

2. eta 3. ARGAZKIAK. Gaia: ………………………………………………………………………………… 

Makina mugimenduan: 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Industria_Iraultza 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Industria_Iraultza
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4. eta 5. ARGAZKAIAK. Gaia: ………………................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. eta 7. ARGAZKIAK. Gaia:……………………………………………..…………………..…… 
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8. eta 9. ARGAZKIAK. Gaia:………………………………………………..…………………………………………. 

3. Jarduera. Zer ikasiko dugu gai honetan 

Kontzeptuzko edukiak 

 

Langile gaztea. Joan Planella (1909) 
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Talde lanean aritzeko gomendioak 

 

 

Ikus-entzunezko baliabideen erabilera 
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4. Jarduera. Zer gin behar dugu: bideo adibideak 

  1. bideoa: 

  2. bideoa: 

  3. bideoa: 

5. Jarduera. Lantaldeak antolatu eta gaiak banatu 

4. Jarduera. Lantaldeak  antolatu eta gaiak banatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANTALDEAK: TALDE BAKOITZEAN 4 KIDE 

1. TALDEA                                                                                       2. TALDEA  

 

3. TALDEA                                                                                       4. TALDEA  

 

5. TALDEA                                                                   6.TALDEA 

 

 

BANATU BEHARREKO GAIAK 

1. Nekazaritza Iraultza 

 

2. Energia-iturri eta industria berriak  

 

3. Garraioen Iraultza eta finantzatzeko eta ekoizteko sistema 

berriak 

 

4. Langile-mugimenduaren sorrera 

 

5. Klase-gizartea  

 

6. Industria Iraultza Euskal Herrian 
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2.2. Definizioak (2. saioa) 

IRAKASLEARENTZAKO ARGIBIDEAK : 

Bigarren jarduera-multzoan, ikasleek Iraultza eta Industria Iraultza terminoen 

esanahia zehaztuko dute, eta hainbat jardueraren bidez, definizioak non eta nola 

aurkitu ikasiko dute. Hiztegia.net erabiliko dutenez, kontuan izan Internet behar 

izango dutela, eta horretarako, ordenagailua edo sakelakoa erabili ahal izango dute. 

Definizioak lantzeko jarduerak ikasle guztiei banatuko zaizkie, baina kontuan izan 

ikasleek Iraultza Liberalak landuta badituzte, 1. 2. eta 3. jarduerak ezagunak egingo 

zaizkiela. Horrela, bada, prozedura gogorarazi eta gero, 4. jarduera baino ez lukete 

bete beharko. 

 

1. Jarduera. Irakurri Iraultza hitzaren definizioak, eta aurkitzeko erabili den prozedura. 

 Definizioak: 

1. Definizioaren iturria: Lur hiztegi Entziklopedikoa 

Herri edo estatu batean, talde edo klase batek agintea hartu eta aldaketa sakonak 

eragiten dituenean jazotzen diren gertaerak. Iraulketa. Gizartearen aldaketa, 

funtsezkoa eta bizkor samar gertatzen dena. Aldaketak gobernua agintetik kentzea 

eragin dezake, eta oinarrian gizarte- eta ekonomia-arrazoiak izan ditzake. XVIII. 

mendeko Ameriketako eta Frantziako iraultzen ondoren, iraultzak aurreko gobernu 

ereduen erabateko aldaketa ekarri zuen. Europako iraultza gehienek funtsezko 

aldaketak eragin dituzte, ez bakarrik gobernuari zegozkionak, baita ere 

ekonomia-sistemari, gizarte egiturei eta gizartearen kultura balioei. 

2. Definizioaren iturria: Wikipedia 

Iraultza aldaketa azkarra eta erabatekoa da. Aldaketa hau politikoa, soziala, kulturala 

nahiz ekonomikoa izan daiteke; eta normalean denbora epe labur batean gertatzen da. 

Iraultza bat herriaren gehiengoak egin dezake, edota gizabanako talde txiki batek, 

aitzindari papera jokatuz. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Politika
https://eu.wikipedia.org/wiki/Kultura
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ekonomia
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3. Definizioaren iturria: Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa 

.………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Definizioak aurkitzeko erabili den prozedura: 

Interneteko bilatzaile baten bidez, hiztegia.net helbide elektronikora jo da, eta helbide 

horretan sartu eta gero, entziklopedien atalean klikatu da. Bertan, hainbat hiztegi 

entziklopediko azalduko dira, eta hautatutako hiztegi entziklopedikoaren logotipoan 

klikatu ondoren, haren bilatzailean terminoa bilatu behar da. 

Helbidea: http://www.hiztegia.net/ 

Argibidea: ordenagailuko Mozilla bilatzailean Euskalbar jaitsita badago, hori erabil 

daiteke.  

2. jarduera: azaldutako prozedura jarraituz, aurkitu Harluxet Hiztegi Entziklopedikoan 

Iraultza hitzaren definizioa, eta kopiatu goian dagoen hutsunean. 

3. jarduera: aztertu banan-banan, lehenengo jarduerako hiru definizioak, eta ondoren, 

aukeratu bat edota moldatu aurkitutakoak, nork bere definizioa sortzeko. Hori egin eta 

gero, taldekideekin partekatu, guztien artean egokiena aukeratzeko edota sortzeko. 

4. jarduera: banaka, sartu Interneteko www.hiztegia.net helbideko entziklopedien 

atalean, eta aurkitu Industria Iraultza terminoaren definizioa. Hain zuzen, kontsultatu 

honako hiztegi hauek: 

-Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa 

-Entziklopedia laburra 

-Wikipedia 

http://www.hiztegia.net/
http://www.hiztegia.net/
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Banaka, definizio guztiak irakurri eta gero, aukeratu bat edota aurkitutakoak moldatu 

nork berea sortzeko; ondoren, taldekideekin partekatu, guztien artean egokiena 

hautatzeko edota sortzeko. 

2.3. Gaiaren hasiera: Industria Iraultzaren sorrera eta 

Demografia Iraultza (3. saioa) 

IRAKASLEARENTZAKO ARGIBIDEAK 

Atal honetako jarduerekin hasi aurretik, komenigarria da irakasleak sekuentzia 

didaktikoren 3. saioa irakurrita izatea, lagungarriak izan daitezkeen hainbat argibide 

baitaude bertan.  

 

1. Jarduera: Irakurri Industria Iraultzaren sorrera eta markatu edo azpimarratu 

ulertzen ez dena. 

 

2. INDUSTRIA IRAULTZAREN SORRERA 

INDUSTRIA IRAULTZA (idatzi honako lerro hauetan lantaldean adostutako definizioa): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOIZ ETA NON SORTU ZEN INDUSTRIA IRAULTZA 

Aldaketa nagusiak Britainia Handian gertatu ziren XVIII. mendearen erdialdean. 

Bi fase edo une bereizi dira: 

- Lehen Industria Iraultza: XVIII. mendearen erdialdean hasi eta 1870ean eman 

zen amaitutzat.  

- Bigarren Industria Iraultza: 1870 aldera hasi eta 1914an eman zen amaitutzat, 

hain zuzen, Lehen Mundu Gerra hastearekin batera. 
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ZERGATIK GERTATU ZEN XVIII. MENDEAN  

Zenbait faktore edo gertaera batera izan ziren une horretan; hona hemen 

garrantzitsuenak: 

- Nekazaritzaren modernizazioa. Horren ondorioz, elikagaien ekoizpena 

handiagotu egin zen, eta aurreko mendeko gosete handiak desagertu egin 

ziren; era berean, populazioak ere gora egin zuen, eta, beraz, langileak eta 

kapital ugari bereganatu zituen industria berriak. 

 
- Aurrerakuntza teknologikoak. Asko eta handiak izan ziren garai hartan 

gertatu ziren aurrerakuntzak, eta horien artean, agian, garrantzitsuena 

lurrun-makina izan zen. Gainera, industrializazio-prozesuak aurrera egin 

zuen neurrian, berrikuntza ugari azaldu ziren, eta, ondorioz, aldaketa 

handiak eman ziren bai industrian, baita beste alor batzuetan ere. 

 
- Pentsaera berria. XVIII. mendean gizartearen pentsaera aldatu egin zen. Hain 

zuzen, Ilustrazioa izeneko pentsaera zabaldu zen, eta horrek mundua ikusteko 

eta aztertzeko ikuspegi berri bat eskaini zuen. 

 

ZERGATIK HASI ZEN BRITAINIA HANDIAN ETA EZ BESTE TOKI BATEAN 

Britainia Handian baldintza egokiak eman ziren. Hona hemen horietako batzuk: 

- Industria berrian inbertitzeko kapital handia batu zen.  

 
- Komunikabide azkarrak eta garrantzitsuak zituen, adibidez, itsas-portuak edota 

nabigagarriak ziren hainbat ubide.  

 
- Pentsaera berriekin batera, Ikuspuntu praktikoa eta ekintzailea zuen jendea 

elkartu zen. 

 
- XVII. mendean, zenbait zientzialari eta pentsalari britainiar garrantzitsuk 

ekarpen handiak egin zituzten. Newton-ek, Locke-k eta abarrek XVIII. mendeko 

pentsaera eta zientzia bermatzen lagundu zuten. 
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- Monarkia parlamentario egonkorra zuen. Erregimen hori XVII. mendean ezarri 

zen, modu horretan, Europako beste herrialde batzuetan garatu ziren iraultza 

liberalak eta horiek eragindako ezegonkortasun politiko-soziala saihestu egin 

ziren Britainia Handian, XVIII. eta XIX. mendeetan. 

 
- Merkataritza-sare garrantzitsua zuen. Erresuma Batuak hainbat kolonia zituen 

munduan zehar; hori dela eta, bertako industriak lehengai ugari eta merkea 

lortzeko aukera izan zuen, era berean, merkatu zabala euren manufakturak 

saltzeko. Horretaz gain, kolonia-merkataritzatik bankari eta merkatari asko 

aberastu ziren, eta, ondorioz, industria berrian inbertitzeko aukera ugaritu egin 

zen. 

 
- Aristokratak landaguneen jabe. Aristokrata askok hainbat landaguneren 

gainean zutenez jabegoa, eurek zuzentzen zituzten gune horiek, eta berrikuntza 

ugari sartu zituzten. Horrek, Nekazaritza Iraultza bultzatu zuen. Ordea, 

Europako beste herrialdeetan arraroa zen aristokraten artean jarrera hori 

ikustea.  

 
- Ingalaterrako bankua. Hain zuzen, 1694. urtean Ingalaterrako bankua sortu 

zen, nahiz eta hasieran, bankua ez zen publikoa izan, pribatua baizik. (Bank of 

England). 

 

- Lehengai garrantzitsuak. Industria berrirako beharrezkoak ziren zenbait 

lehengai Britainia Handian aurki zitezkeen, esate baterako, ikatza. 

 
- Lanerako aukera handia. Demografia eta Nekazaritza Iraultzaren eraginez, 

jende asko zegoen lantegi berrietan soldata eskas baten truke lan egiteko 

prest. 

2. Jarduera. Irakurri eskema antolatzeko iradokizunak:  

- Espazioak ondo banatu.  

- Izenburuen hierarkia errespetatu. 

o Izenburu garrantzitsuenak ondo bereizi, berehala ikusteko. 
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o Balio berdina duten izenburuak grafia berdinaz idatzi. 

- Zenbait ikur erabili informazioa sailkatzeko: puntuazioa zaindu, gidoiak edo 

marratxoak erabili (-), zenbakiak eta abar.  

- Ez pilatu informazioa, eta irakurketa errazteko, markatu giltzarri diren hitzak 

edo esaldiak. 

- Idatzitako informazioak ulergarria izan behar du, eta, hala ez denean, aldatu 

edo berregin esaldia. 

- Esaldiak ondo antolatu, ortografia zaindu eta lexiko egokia erabili, errazago 

ulertzeko.  

 

3. Jarduera. Aztertu lehengo jarduerako eskema. Jarraitzen ditu iradokizunak? Zerbait 

aldatuz gero, zer eta zergatik aldatuko zenuke? 

4. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu. 

2. DEMOGRAFIA IRAULTZA 

XVIII. mendera arte, nahiz eta jaiotza-tasa maila altuan mantendu, heriotza-tasa 

altuegia zen, eta, ondorioz, Europako biztanleriaren hazkundea motela izan zen edota 

hainbat momentutan, negatiboa. Heriotza-tasa altuaren arrazoiak ugariak izan ziren, 

horien artean garrantzitsuenak uzta txarrak eta izurriteak. Izan ere, uzta eskasek 

elikagaien urritasuna eragiten zuten, hortaz, goseteak gogorrak eta luzeak ziren, eta, 

ondorioz, ahultasunagatik, biztanleriak gaixotasun ugari pairatu zituen. Garbitasun eta 

higiene faltagatik edota medikuntzaren atzerapenagatik, laster zabaltzen ziren 

gaixotasunak, maiz, izurriteak eraginez. Ondorioz, jende asko hiltzen zen, eta horrek 

hazkuntza demografikoa eragozten zuen.  

XVIII. mendean, aldiz, jaiotza-tasa altua mantendu bazen ere, heriotza-tasak behera 

egin zuen, eta, ondorioz, biztanle kopuruak gora egin zuen; gainera, 

populazio-hazkunde hori jarraitua izan zen. Hain zuzen ere, heriotza-tasaren jaitsieran 

zenbait faktorek eragin zuten; alde batetik, elikadura hobetu egin zen, elikagaien 
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ekoizpena igo egin zelako Nekazaritza Iraultzaren ondorioz. Bestetik, medikuntzan, 

aurrerapen garrantzitsuak eman ziren, adibidez, lehenengo txertoak erabiltzen hasi 

ziren, eta horretaz gain, higieneak ere hobera egin zuen, besteak beste, kaleak 

garbitzeko ohitura hartu zen, uraren kalitatea hobetu zen, xaboiaren erabilera zabaldu 

zen, eta, oro har, higiene pertsonalaren ardura hartu zuen gizarteak. Hobekuntza 

horiek iraupen-krisiekin eta izurriteekin amaitu zutenez, heriotza-tasa jaitsi egin zen, 

eta, ondorioz, hazkuntza demografikoa gertatu zen. 

Aldaketak horiek guztiak, beraz, Britainia Handian hasi ziren ematen, eta beste faktore 

batzuekin batera, Industria Iraultza bultzatu zuten. 

 
5. Jarduera. Osatu eskemako hutsuneak testuko informazioa erabilita 

2. DEMOGRAFIA IRAULTZA. ESKEMA 

DEMOGRAFIA XVIII. MENDERA ARTE 

- Jaiotza-tasa ………………………………… baina heriotza-tasa ……………………………… 

 

……………………………………………………….……………………….………… 

- Heriotza-tasa altuaren arrazoiak: 

 - Uzta txarrak: ……………………………………………………….…………………………….…. 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 - Izu……………………………………handiak. 

 - ………………………………………………….... 

 - ……………………………………………....… 

DEMOGRAFIA XVIII. MENDEAN 

- Jaiotza-tasa …………………………………… eta heriotza-tasa ……………………………………… 

 

…………………….…………………………………………………………… 

ONDORIOZ 

ONDORIOZ 
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- Heriotza-tasaren jaitsieraren arrazoiak: 

 -(Elikagaiak) ………………………………………………………………………………………………… 

 -(Medikuntza) …………………………………………………………………………………………….. 

 -(Medikuntza) …………………………………………………………………………………………..… 

- Demografia Iraultza ………………………………… hasi zen, eta beste faktore batzuekin 
batera ………………………………………… bultzatu zuen. 

2.4. Talde-lana: talde bakoitzaren jarduera 

espezifikoak (4. eta 6. saioak) 

IRAKASLEARENTZAKO ARGIBIDEAK 

Jarduerekin hasi aurretik, komenigarria da irakasleak unitate didaktikoaren 

sekuentzia didaktikoa irakurrita izatea, bertan, lagungarriak izan daitezkeen 

hainbat argibide baitaude. 

Atal honetan, ikastalde bakoitzari tokatu zaion gaiaren araberako dokumentazio 

espezifikoa adierazten da: testua, hiztegia, eskema eta jarduerak. Dokumentazio 

hori lantaldeko kide guztiei banatu behar zaie. 

Dena den, irakasleak komenigarri baderitzo, hutsuneak gehitu ditzake edota 

eskema gidoi bihurtu.  

2.4.1. Lehen taldearentzako materiala: testua, eskema 

hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean azaldu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu. 
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Testua: NEKAZARITZA IRAULTZA 

Nekazaritza Iraultza XVIII. mendean hasi zen, Erresuma Batuan. Nekazaritzan 

gertatutako aldaketek elikagaien ekoizpena handitzea eta kapitala ugaritzea eragin 

zuten; hau da, elikagai nahikoa zegoen hazten ari zen populazioa elikatzeko, eta era 

berean, kapital handiak aukera eman zuen landaguneetan hasitako hobekuntzekin 

jarraitzeko edota beste alor batzuetan inbertitzeko, adibidez, industria berrian. 

Ordura arteko nekazaritzaren egoera kaskarrak eta arazo ekonomikoek hazkunde 

demografikoa eragotzi zuten. Baina XVIII. mendean, teknika eta landare berriak sartu 

zirenean eta lurren egituran aldaketak gertatu zirenean, arazo horietako asko 

konpondu egin ziren. Aurrerapen teknikoen artean, esanguratsuena Norfolk sistema 

izan zen. Bestalde, lurren egiturari dagokionez, jabetza-sistema indartu egin zen, eta 

lur-sailak mugatzeko edota hesitzeko beharra zabaldu zen; ondorioz, jabetza-sisteman 

eta landa-paisaian aldaketa garrantzitsuak eman ziren. 

XVIII. mendeko demografia-hazkundeari erantzuteko, askok argi ikusi zuten elikagaien 

ekoizpena handitu egin behar zela. Hori dela eta, hasieran, lur-sail berriak goldatu 

zituzten, baina ez zen nahikoa izan, izan ere, elikagaien ekoizpenean ez zen igoerarik 

nabaritu; azken batean, elikagaien ekoizpenean igoera emateko, lur-sail bakoitzetik 

atera beharreko etekina edo mozkina handitu behar zen, eta hori Norfolk sistemaren 

bidez lortu zen, alde batetik, lugorriaren erabilera baztertu eta txandaketa-sistema 

ezarri zelako, eta bestetik, sistema horretan, landare berriak sartu zirelako.  

NORFOLK SISTEMA

2.-ABEREAK
ELIKATZEKO
ARBIA

3.-GIZKIAK ETA 
ANIMALIAK 
ELIKATZEKO,
GARAGARRA

1.-LABOREAK, 
BEREZIKI
ARTOA

4.-ANIMALIENTZAKO
BAZKA LANDAREAK: 
HIRUSTAK, ARGI 
BELARRA
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XVIII. mendera arte, lugorriaren sistema erabiltzen zen, baina sistema horretan 

erabilitako teknikak zaharkituta zeuden; izan ere, lurrak behar zituen ongarriak 

berreskuratzeko, lur-sailak bi edo hiru urtez lugorrian uzten ziren, eta, ondorioz, 

etekinak eskasak ziren. Ekoizpena handitzeko, Norfolk sistema ezarri zen, hain zuzen, 

hainbat elikagairen bitarteko lau urteko txandaketa planteatzen zuen sistema. Hau da, 

jabegoa lau sailetan banatzen zen, eta jaki zehatz bat landatzen zen bakoitzean: garia, 

garagarra, bazka-landareak (hirustak, argi-belarra…) eta arbia. Horiek urtero 

txandakatzen ziren, eta landareak elkarren osagarri zirenez, lurra ez zen inoiz agortzen. 

Nola da posible hori? Alde batetik, lekadun bazka-landareek nitrogenoa lurrean 

finkatzen laguntzen dute, alegia, landare askoren oinarrizko elikagaia. Bestetik, arbia 

moduko landareak garbitzailetzat hartzen dira; izan ere, hosto ugari eta indartsuak 

dituztenez, itzala ematen dute, eta ez dute bere inguruan beste belarrik ateratzen 

uzten edota ateratzen direnak erraz erauzi daitezke. Beraz, elikatzeko behar dituzten 

ongarriak bakarrik xurgatzen dituzte, eta, ondorioz, lur-sail horretako beste ongarriak 

lurrean mantentzen dira. Horretaz gain, landatutako landareek beharrezko dituzten 

elikagaiak besterik xurgatzen ez dituztenez (gramineek edo lastodunek nitrogenoa, 

baina erremolatxak potasioa…), lugorriaren beharra baztertzeko aukera ematen dute. 

Arrazoi horiek guztiak direla eta, azken finean, askorentzat, Norfolk sistema 

Nekazaritza Iraultzaren ekarpen garrantzitsuena izan zen. 

Bestalde, XVIII. mendean landatuko landare ugari animalientzako elikagaiak izan ziren, 

eta horrek abeltzaintzaren garapena eragin zuen. Gainera, nahiko belar zegoenez, 

lehortu eta gorde egin zitekeen, geroago, alegia, neguan, animaliak elikatu ahal 

izateko. Horrek animalien ukuiluratze-prozesua bultzatu zuen, eta, ondorioz, 

giza-kontsumorako eta nekazaritza-lanetarako abelburu gehiago izatea eragin zuen. 

Makinek ere sekulako garrantzia izan zuten. Nekazaritzaren alorrean sartu zirenean, 

mekanizazioa eta modernizazioa indartu zen, adibidez, 1701ean, Jethro Tull-en sega-

makina azaldu zen; 1830ean, Mackormirck-ena eta 1831n, Turnerren garia jotzeko 

makina. 

Nekazaritza Iraultza bultzatu zuen beste ezaugarri garrantzitsu bat landa-egituren 

aldaketa izan zen, eta hori lur-sailak hesitzearekin hasi zen. Lur-jabe handiak (gentry) 

hesitze-prozesu horretan interesatuta zeuden, eta aldaketak bizkortzeko, Parlamentua 
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presionatu zuten. Hasieran, Parlamentuak kontzesio partikularren bidez gidatu zuen 

hesitze-prozesua, baina 1760. urtean, Enclosure Act izeneko legearen bidez, jabetzak 

hesitzeko beharra ezarri zuen.  

Lege horren eraginez, Britainia Handiko landa-egitura guztiz aldatu zen; hau da, landa 

irekien sistema (openfield) ia guztiz desagertu eta hesitutako sailak nagusitu ziren 

(enclosure). Etekin gehiago ateratzeko aitzakiaz eta lege hori erabiliz, lur-jabe handiek 

herri-lur asko (basoak, zelaiak…) pribatizatu zituzten, eta horrek arazo handiak ekarri 

zizkien nekazariei, izan ere, herri-lur horietako zenbait produkturekin hornitzen 

baitziren. Hesien bidez, jabegoen mugak markatu ziren, hortaz, benetako xedea 

jabetza pribatua indartzea izan zen, alegia, liberalismoaren ikurra. Jabe txiki askok ezin 

izan zituzten lurrak hesitu, garestia zelako, eta, beraz, jabego handiekin lehiatu behar 

izan zuten, baina azkenean, euren lurrak saltzea beste irtenbiderik ez zuten izan; azken 

batean, aristokratak eta goi-mailako burgesak izan ziren erosleak. Hortaz, herri-lurrak 

desagertzean eta laborantza-lurrak saltzean, nekazari asko jabego handietako 

soldatapeko langile bihurtu ziren edota hirira emigratu zuten, industria berrian lan 

egiteko. Aldiz, aberatsek euren jabetzak handitu zituzten, eta aurrerapen teknikoetan 

eta makinaria berrian inbertitzeko prest egon ziren, hori dela eta, jabegoari etekin 

handiagoa atera zioten; ondorioz, indartzen hasi zen sistema kapitalistaren barruan, 

lur-jabe asko nekazaritza-enpresari bihurtu ziren. Aldaketa horiek guztiek lur-sailen 

metatzea ekarri zuten, eta landa-mekanizazioa eta berrikuntza teknikoak sartzea 

erraztu zuten, azken batean, Nekazaritza Iraultza bultzatuz. 

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian. 

 

Hiztegia: 

 
- Lugorria: ongarriak berreskuratzeko erein gabe uzten den lur-eremua da. 

 
- Openfield: paisaia mota bat da, eta bertako lursailak hesirik gabe azaltzen dira. 

Herrixkaren inguruan, laborantza-lurrak egoten ziren zenbait sailetan banatuta; sail 
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gehienak txikiak ziren, eta jabetzak sakabanatuta egon zitezkeen. Laboreak 

landatzen ziren bereziki, eta lurraren ongarriak berreskuratzeko, sail batzuk 

lugorrian uzten ziren. Noiz, zer eta nola landatu herritar guztien artean erabakitzen 

zen.  

Laborantza-lurren inguruan, basoak eta zelaiak egoten ziren, eta asko herri-lurrak 

ziren, hau da, herritar guztien artean ustiatzen ziren lurrak, hain zuzen, ehizarako, 

fruituak jasotzeko, abereei bazkatzen emateko… erabiltzen ziren. Oso garrantzitsuak 

ziren herritarren eguneroko bizitzan, baina pribatizatu ondoren, ezin izan zituzten 

berriro erabili. 

 
- Pribatizatu-pribatizazioa: 

 
- Gentry: 

 
- Kapitala: 

 
- Goldatu: 

 
- Lurra agortu: 

 
- Ukuiluratze-prozesua: 

 
- Mekanizazioa: 

 
- Landa-egitura: 

 
- Aristokrata: 

 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 

Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko: 
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3. NEKAZARITZA IRAULTZA. Eskema 

Non eta noiz hasi zen: ..................................................................................................... 

 
NEKAZARITZA XVIII. MENDERA ARTE  

 
- Ezaugarriak: 

 
- L.................................... sistema erabiltzen zen, l.............................. behar zituen 

o............................... berreskuratzeko.  

- T....................................... zaharkituta zeuden. 

- E......................................... eskasa ziren. 

 
- Ondorioa: 

- H...............................................  d .......................................... eragotzi zuen. 

 
NEKAZARITZA XVIII. MENDENDETIK AURRERA 

 
- Berrikuntza teknikoak: Norfolk sistema eta makinak. 

- Norfolk sistema: 

- E................................... handitzeko, Norfolk sistemak .................................... 

txandaketa planteatu zuen. 

 
- Jabegoa .............................. sailetan banatzen zen, eta ................................. 

landatzen zen bakoitzean:  

- ............................................  

- ............................................  

- ............................................ ( ...............................................)  

- ............................................  

 
- Horiek urtero t.......................................... ziren, eta landareak elkarren 

o.................................... zirenez, lurra ez zen inoiz agortzen.  

 

 
Nola 
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- ........................................... landareek nitrogenoa, alegia, landare 

askoren oinarrizko elikagaia lurrean finkatzen laguntzen dute. 

  
- A.................................. moduko landareak g............................. hartzen 

dira, eta ez dute ................................................... ateratzen uzten 

edota .................................................................... erauzi daitezke. 

- ............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 
- Ondorioa: l.............................. beharra baztertu zen, eta e............................. 

ekoizpena handitzea eragin zuten. 

 

- Landatuko landare ugari animalientzako elikagaiak izan ziren. 

 

 

 

 

- Nahiko belar zegoenez, ........................................................ 

............................................................................................. 

- Animalien u...................................... prozesua bultzatu zuen. 

- .................................................. eta ..............................lanetarako 

abelburu gehiago izatea eragin zuen. 

 
- Makinak: 

 
- ......................................................... izan zuten.  

 

 

 

- Zergatik: .................................................................................... 

................................................................................................... 

- Makina batzuk: sega-makina, garia jotzeko makina… 

Ondorioak 
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- Ondorio orokorra: 

 
- E........................................ ekoizpena handitzea lortu zen; ondorioz, elikagai 

nahikoa zegoen, hazten ari zen p............................................. elikatzeko. 

 
 
- Lurraren egituraren aldaketak 

 
- 17....... urtean, .............................................. izeneko legearen bidez, jabetzak 

hesitzeko beharra ezarri zen. 

 
- Ondorioak:  

- ................................................................ ia guztiz desagertu zen, eta 

.................................................. nagusitu ziren (.........................................).  

 
- (Herri-lurrak) ................................................................................................. 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 
- Hesien bidez, jabegoen mugak markatu ziren, eta ..................................... 

indartu zen. 

 
- Jabe txiki askok ........................................................................................... 

.......................................................................................................; erosleak 

aristokratak eta goi-mailako burgesak izan ziren.  

 
- Herri-lurrak desagertzean eta laborantza-lurrak saltzean, .......................... 

.................................................................. edota .......................................... 

......................................................................................... 

 
- A....................................... euren jabetzak handitu zituzten, eta sistema 

k.................................. barruan, lur-jabe asko .............................................. 

bihurtu ziren.  
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- Aldaketa horiek guztiek ................................................................................ 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2.4.2. Bigarren taldearentzako materiala: testua, 

eskema, hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu. 

 

Testua: 4. ENERGIA-ITURRI BERRIAK ETA INDUSTRIA BERRIAK 

XVIII. mendera arte, ura, haizea edo animalien trakzioa izan ziren ohiko 

energia-iturriak, baina lurrun-makina agertu zenean, lurrunak hartu zuen haien tokia. 

Hala ere, behin-betiko lurrun-makina sortu arte, eredu bat baino gehiago egon ziren. 

Makinaren lehen aplikazio garrantzitsua meategietan gertatu zen; hain zuzen ere, 

Thomas Newcom-ek meategietako premiei erantzuteko eta galerietako ura ateratzeko, 

berak sortutako lurrun-makina erabili zuenean. Geroago, James Watt-ek eredu berria 

aurkeztu zuen, eta Newcomena baino askoz egokiagoa zenez, harrezkero, Watten 

makina erabili zen garraioetan, fabriketako makinetan eta abarretan. Ondorioz, 

Industria Iraultzaren benetako motorra bihurtu zen Watten lurrun-makina. 

Bestalde, makina berriak eta langileak biltzeko tokia behar zenez, fabrikak sortu ziren, 

eta horrek lana antolatzeko moduan aldaketa garrantzitsuak eragin zituen. XVIII. 

mendera arte, artisauek eskuz eta tresna sinpleak erabiliz egiten zuten 

manufaktura-lanaren prozesu osoa euren tailerretan. Fabrika berrietan, aldiz, makinek 

zenbait langileren lana egiten zuten, eta langile bakoitzak ekoizpen-prozesuaren zati 

bat besterik egiten ez zuenez, lanaren banaketa eta espezializazioa ekarri zuen sistema 

berriak. 

Garaiko aurrerapen esanguratsuenak industriako bi sektoretan aplikatu ziren, 

ehungintzan eta siderurgian, hain zuzen. Lehendabiziko makinak ehungintzan sartu 

ziren: Spinning Jenny izenarekin ezagutu zen iruteko makina mekanikoa izan zen 
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aurrenekoa. XVIII. mendean Britainia Handian, ehunen eskaera handitu egin zen 

biztanleriaren igoeraren eraginez, eta agian, horri erantzuteko sartu ziren bertan lehen 

berrikuntzak. Hala ere, makina horiek lurrun-makinaren bidez mugitzen hasi zirenean 

etorri zen behin betiko iraultza. Halaber, Britainia Handiko ehungintzek, aurrerapen 

tekniko garrantzitsuak izateaz gain, kolonietatik zetorren lehengai anitz eta merkea 

zuten, eta langile ugari; hori dela eta, kotoizko ehuna merkea eta kalitatezkoa izatea 

lortu zuten, ondorioz, irabazi handiak eskuratuz. Beraz, Britainia Handiko ehungintza 

ikaragarri hazi zen. 

XVIII. mendera arte, burdina labe txikietan galdatu zen, eta horregatik, ekoizpena urria 

izan zen. Mende horretan, burdinaren eskaera ikaragarri handitu zen, eta horri 

erantzuteko, teknika berriak erabiltzen zituzten labe modernoak azaldu ziren; 

berrikuntzen artean garrantzitsuenetarikoa pudelaketa-prozesua izan zen. Labe garai 

horietan burdin urtuarekin lan egiten zuten, eta horri aurre egiteko, erregai ugari 

behar zuten. Horrek ordura arte erabiltzen zen egur-ikatza urritzen hastea eragin zuen, 

eta, ondorioz, beste erregai baten beharra izan zuten. Hori dela eta, Britainia Handian 

ugaria zen koke-ikatza erabiltzen hasi ziren.  

Halaber, 1870. urtetik aurrera, teknologia, ekoizpen-sistema eta energia-iturri berriak 

sartu zirenean, II. Industria Iraultza hasi zen. Izan ere, bi energia-iturri berri azaldu 

ziren, elektrizitatea eta petrolioa. Hainbat aplikazio izan zituzten: alde batetik, kaleak 

eta etxeak argitzeko edota motorrei eragiteko, elektrizitatea erabili zen; bestetik, 

petrolioaren deribatuak motorrak mugitzeko erabiltzen hasi ziren, besteak beste, 

gasolina eta diesela. 

Industrializazioaren bigarren etapa honetan, sektore siderurgikoak eta kimikoak 

garapen handia izan zuten. Hain zuzen, industria siderurgikoan Bessemer bihurgailua 

erabiltzen hasi zen, eta horrek altzairuen ekoizpena handiagotzea eragin zuen. 

Materialaren iraunkortasunagatik eta malgutasunagatik, altzairuak berehala ordezkatu 

zuen burdina forjatua, eta, halaber, aplikazio anitzak izan zituen, besteak beste, 

eraikuntzan, trenbideetan, makinetan eta abar. Gainera, prozesua merkea zenez eta 

kalitatezko altzairuak oso prezio onean lortzen zirenez, eskaera ikaragarri igo zen, eta 

horrek garaiko siderurgiaren garapena bultzatu zuen. Bestalde, industria kimikoak 

zenbait lehengai (petrolioa, kautxua…) erabili zituen produktu berriak sortzeko 
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(dinamita, koloratzaileak, goma, farmaziako produktuak…), eta merkatu zabala aurkitu 

zuenez, garapen handia izan zuen. 

Momentu horretan, industrializazio-prozesua izugarri zabaldu zen, bereziki, Europako 

beste herrialde batzuetara eta Estatu Batuetara. 

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian. 

 

Hiztegia: 

- Pudelaketa: burdina fintzeko labe garaietan erabiltzen den prozesua da. Prozesu 

horretan, burdina urtu egiten da, eta labe barruan mugitzen da karbonoa eta 

sufrea erretzeko. Horren bidez, ia karbono eta sufre gehiena eliminatzen zaio, eta 

burdina forjatua lortzen da, askoz gogorragoa eta egokiagoa. Material hori erabili 

zen, esate baterako, Eiffel dorrea eraikitzeko, baina XIX. mendean altzairuak 

ordezkatu zuen. 

 
- Arrabioa: 

 
- Burdinurtua: 

 
- Bessemer bihurgailua: 

 
- Kautxua 

 
- Siderurgia: 

 
- Metalurgia: 

 
- Altzairua: 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 
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Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko:  

4. ENERGIA-ITURRI BERRIAK ETA INDUSTRIA BERRIAK. Eskema 

Noiz eta non hasi zen: XVIII. mendean eta Erresuma Batuan. 

 

LEHEN INDUSTRIA IRAULTZA 

- Energia-iturri berria: lurrun-makina 
 

- XVIII. mendera arte, ..................................................................................... 

................................................................................................................................

............................................................................................................horien tokia. 

 
- Thomas Newcomen lurrun-makina  

 
- Lurrun-makinaren lehen aplikazioa: Britainia Handiko m............................. 

eman zen. 

- Zertarako: ............................................... erantzuteko eta ............................... 

ateratzeko. 

 
- James Watt-en lurrun-makina  

 
- N........................baino askoz egokiagoa zenez, ................................ egin zuen. 

- ............................................................................. bihurtu zen. 

- Aplikazioak: .....................................................................… 

 
- Fabrika berriak 

 
- Zertarako eraiki ziren: .................................................................... biltzeko. 

 
- Lana antolatzeko moduan aldaketa garrantzitsuak gertatu ziren: 

 
- M.......................zenbait l................................. lana egiten zuten. 

- ..................................................................... ekarri zuen. 
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- Artisauek ez bezala, langile bakoitzak ........................................ zati bat 

egingo zuen, hau da, ez zuen egingo produktu osoa. 

 
- Sektore nagusiak 

 
- Ehungintza 

 
- Lehendabiziko m................... sartu ziren; aurrena, .................................. 

........................................................................................ 

 
- Zergatik sartu ziren: b.............................. igoeraren eraginez, e..................... 

eskaera handitu zelako. 

 
- Aldaketa garrantzitsuena: ................................................................................. 

.....................................etorri zen. 

 
- Baliabideak: kolonietatik zetorren .............................................. zuten 

britainiarrek, eta gainera, l...................... ugari eta ........................................ 

garrantzitsuak. 

 
- Ondorioak: 

 
- ...............................................................................................lortu zuten. 

- ........................................ eskuratu zituzten. 

- ..................................................................................... 

 
- Siderurgia 

 
- XVIII. mendera arte: ..................................................................................... 

............................................. 

 
- XVIII. mendetik aurrera: l.................... m......................... azaldu ziren.  

 
- Burdina tratatzeko t................ berriak erabili zituzten: p.................... 

prozesua. 
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- Burdinurtuaz lan egiten zutenez, e................. ugari behar zuten, eta, 

horregatik, ........................... urritzen hasi zen. 

- Ondorioa: beste e................... baten beharra izan zuten, ................... 

.......................................................................... izan zen. 

 

BIGARREN INDUSTRIA IRAULTZA 

 
- Noiz hasi zen: .............................................................................................................. 

....................................................................... sartu zirenean.  

 
- Energia-iturri berriak 

 
- Elektrizitatea: 

- Aplikazioak: ......................................................................................... 

...........................................  

 
- Petrolioa, hain zuzen, bere deribatuak (............................................). 

- Aplikazioak: .................................................................... 

 
- Sektore nagusiak 

 
- Siderurgikoa: 

 
- Bessemer bihurgailua erabiltzen hasi zen industria siderurgikoan. 

 

- Zer da: altzairua lortzeko makina 

- Ondorioak: 

- Prozesuaren gastu baxua zela eta, k........................ 

a......................... merkea lortu zen. 

- Bere i................................, m............................. eta prezioagatik 

altzairuak .................................... ordezkatu zuen.  

 
- Aplikazioak:............................................................................  
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- Industria kimikoa  

 
- Produktu berriak sortu zituen: ..................................................., 

...................................................... eta abar. 

 
- Merkatu zabala ................................................................................. 

 

2.4.3. Hirugarren taldearentzako materiala: testua, 

eskema, hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu. 

 
GAIA: 5. GARRAIOEN IRAULTZA 

XIX. mendearen bigarren erditik aurrera, hain zuzen ere, lurrun-makina garraioetan 

aplikatzen hasi zenean, garraio berriak azaldu ziren. Garrantzitsuenak lurrunezko 

tren-makina eta lurrunontzia izan ziren. Landaguneetan zein fabrika berrietan 

ekoitzitakoa, lehengaiak eta pertsonak garraiatzeko erabili ziren, eta ordura arte 

ezagututakoak baino azkarragoak eta merkeagoak zirenez, Industria Iraultza bultzatu 

zuten.  

Lurrunezko tren-makinaren benetako funtzionaltasuna eta garapena etorri zen, 

lekualdatzeko burdinbideak erabili zirenean; azken batean, ideia ez zen berria, hain 

zuzen, meategietan ere erabili baitziren burdinbideak, hots, zaldiz edo idiz 

bultzatutako bagoiak errail batzuetatik pasatzen ziren zama garraiatzeko. Beraz, 

eraldaketa etorri zen, bagoiak mugitzeko lurrun-makina erabili zenean. 

George Stephensonek lehen trenbide-linea eraiki zuen, ikatz-meatze batzuetatik beste 

batzuetara zamak garraiatzeko, eta 1830ean, bidaiariak eramateko lehen 

trenbide-linea modernoa ireki zuen (Liverpool-Manchester linea). Linea horretan, 

lehiaketa publiko bat irabazi ondoren, berak eta semeak hobetutako tren-makina (the 

Rocket) erabili zuten.  
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Bestalde, nabigazioan ere laster aplikatu zen lurrun-makina, hain zuzen, Robert Fulton 

ingeniari estatubatuarrak erabili zuenean. 1803an, Sena ibaian martxan jarri zuen 

lehen lurrunontzia, eta 1807an, lurrunontzi komertzialen aurreneko linea erregularra 

ireki zuen New Yorkeko estatuan. Lurrunontziek paladun gurpil handiak erabiltzen 

zituzten mugitzeko, eta itsaso zabalerako ez zirenez egokiak, ibaietan edota kostatik 

oso gertu mugitu behar zuten. Halaber, burdinazko kroskoa eta helizea asmatu 

zirenean, ontzietan erabiltzen hasi ziren, eta, beraz, itsasoko bideak guztiz ireki 

zitzaizkien motor-ontziei. Ondorioz, ozeanoaz bestaldeko salgaien eta pertsonen 

garraioak garapen handia izan zuen. Hori guztia ahalbidetzeko eta errazteko, portuak 

hobetu ziren, eta kanal handiak ireki ziren (Suezko kanala, Panamako kanala). 

Bestalde, elektrizitatea energia-iturri bezala erabiltzen hasi zenean, berehala aplikatu 

zen trenbideetan, tranbietan edo metroan; era berean, eztanda-motorra asmatu 

zenean, automobilaren sektorean erabili zen, eta, gainera, lurrun-makina baino hobea 

eta egokiagoa zenez, berehala ordezkatu zuen. Hori dela eta, garraioen sektoreak 

ikaragarrizko garapena ezagutu izan zuen. 

Asmakuntza berriak zirela eta, komunikazioek ere aurrera egin zuten, eta tresna 

berriak azaldu ziren: telefonoa (Meucci), fonografoa (Edison), zinematografoa (Lumiere 

anaiak), irratia (Marconi). Horregatik, historialari asko Iraultza terminoa erabiltzen hasi 

ziren, arestian aipatutako gertaera horiek guztiak deskribatzeko. 

 

GAIA: 6. FINANTZATZEKO ETA EKOIZTEKO SISTEMA BERRIAK 

II. INDUSTRIA IRAULTZAN.  

XIX. mendearen azken herenean, ekoizpena handitzeko sistema edota teknika berriak 

aplikatu ziren fabriketan. Horien artean, taylorismoa eta fordismoa izan ziren 

garrantzitsuenak. Frederick Taylor ingeniari eta ekonomista estatubatuarrak 

garatutako lan-sistema izan zen taylorismoa, eta langileen espezializazioan, 

denboraren kontrolean eta lanaren banaketan oinarritu zen. Lan-prozesua hainbat 

sekuentziatan antolatu zuen, eta langile bakoitza sekuentzia-prozesu batean 

espezializatzen zen. Gainera, emaitza hoberenak lortzeko lan-denborak kronometratu 

egiten zituen. Bestalde, Henry Fordek, Ford automobilen enpresaren fundatzaile 
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estatubatuarrak, garatutako lan-sistema izan zen fordismoa, eta serieko ekoizpenean 

eta muntaketa-katean oinarritu zen. Lan-prozesuan, langilea ez zen bere lanpostutik 

mugitzen, piezak makina baten bidez heltzen baitzitzaizkion. Hortaz, lan-teknika 

berriak garai hartako fabriketan martxan jarri zirenean, ekoizpena handitu egin zen, 

produkzio-kostuek behera egin zuten, eta azken produktuaren prezioa jaistea lortu 

zen, irabaziak murriztu gabe. Ondorioz, pertsona gehiagok erosi ahal zituzten 

fabriketako produktuak, eta azken batean, kontsumo-gizartea garatzen lagundu zuten. 

Industria Iraultzaren hasieran, enpresak txikiagoak zirenez, pertsona edo familia bakar 

baten eskuetan zeuden gehienak, baina, inbertsio handiagoak eskatzen zituzten 

neurrian, finantziazioa lortzeko formula berriak asmatu ziren, adibidez, sozietate 

anonimoak. Horietan, enpresaren kapitala akzioetan zatitzen zuten, gero burtsan 

saltzeko, eta era horretan erosleak sozietateko bazkide bihurtzen ziren. Irabazi 

azkarrak lor zitzaketenez, inbertitzaile asko erakarri zituzten, baina era berean, 

inbertitutako guztia galtzea ere gerta zitekeen. Enpresek behar zuten kapitala bankuen 

bidez ere lortzen zuten, alegia, maileguak jasotzen zituzten edota bankuek enpresako 

akzioak erosten zituzten, horrela, akziodun kapitalistak bihurtuz. Gainera, inbertsio 

handi horiei aurre egiteko, enpresen arteko lehia eragozteko eta merkatua 

kontrolatzeko, enpresa askok elkartzea erabaki zuten, modu horretan, 

enpresa-kontzentrazioa bultzatuz. Hori dela eta, antolaketaren arabera, hainbat 

enpresa-kontzentrazio sortu ziren: kartela, holding-a eta trust-a, esate baterako.  

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian. 

 

Hiztegia: 

- Tren-makina: burdinazko errailetan bagoiak tiratzeko gauza den makina. 

Lekualdatzeko makina horiek lurrunez, elektrizitateaz... mugitzen den motorra 

erabil dezakete. 

 
- Lurrunontzia: 
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- Helizea: 

 
- Tranbia: 

 
- Eztanda-motorra: 

 
- Muntaketa-katea: 

 
- Serieko ekoizpena: 

 

- Kontsumo-gizartea: 

 
- Kapitalismoa: 

 
- Kartela: 

 
- Holding-a: 

 
- Trust-a: 

 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 

Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko.  

 

5. GARRAIOEN IRAULTZA. Eskema 

LEHEN FASEA: 

 
- Lurrunezko tren-makina 

 
- Erabilera: 

 
- ...................................................................................................................... 

................................................................. garraiatzeko erabili zen. 
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- Burdinbideak: 

- Lurrunezko tren-makinaren benetako funtzionaltasuna eta garapena, 

.....................................................................................etorri zen. 

- Ideia................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

- Eraldaketa ...................................................................................................... 

 
- Lehen trenbide-lineak 

 
- Eraikitzailea: ...................................................  

- Lehen trenbide-linea: ..................................................................................... 

.....................................................ireki zen. 

- Bidaiariak eramateko lehen trenbide-linea modernoa: ............................. 

.........................................................ireki zen.  

 
- Lurrunontzia  

 
- Lehen lurrunontzia ...............................ingeniari................................erabili zuen.  

 
- Noiz eta non lehendabizi: ............mendearen hasieran, ..................... ibaian 

martxan jarri zuen lehen lurrontzia.  

 
- Aurreneko linea komertziala:.............................................................................. 

...................................................................................................  

 
- Funtzionamendua: lurrunontziak ………................................................................ 

............................................... mugitzeko.  

 
- Non erabili ziren: ...................... zabalerako ez zirenez egokiak, .......................... 

......................................oso gertu erabiltzen ziren. 

 
- ........................................................ asmatu zirenean, eta ontzietan erabiltzen 

hasi zirenean, ireki zitzaizkien guztiz itsasoko bideak..................................... 
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- Ondorioak: 

- Itsasoan, ozeanoz besteko ……………................................................... 

................... garapen handia izan zuen.  

- P....................... hobetu ziren, eta ............................... ireki ziren 

(S................... kanala, P........................ kanala). 

 
4. FASEA: 

 

- Elektrizitatea energia-iturri bezala erabiltzen hasi zenean, berehala aplikatu zen 

................................................................................... 

 
- Eztanda-motorra asmatu zenean, a............................... sektorean erabili zen.  

 
- Ondorioak: 

 
- ............................................................................ ordezkatu zuten. 

- ............................................................................ izan zuen. 

 
- Bestelako komunikazioak: 

 
- T.................................... (..................................)  

- F.................................... (..................................)  

- Z.................................... (..................................)  

- I...................................... (M............................)  

 

6. FINANTZATZEKO ETA EKOIZTEKO SISTEMA BERRIAK II. INDUSTRIA 

IRAULTZAN. Eskema 

Noiz: ................................................................... 

EKOIZTEKO SISTEMA BERRIAK 

 
- Taylorismoa 

 
- Asmatzailea: ...................................................................................... 



54 
 

- Zer da: ............................................. eta l…....................... b.......................... 

oinarritutako lan-metodo arrazionala. 

 
- Lan-sistema: ......................................................................................................... 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
- Fordismoa 

 
- Asmatzailea: ...................................................................................................... 

...................................................................... 

 
- Zer da: ............................................................................................. lan-metodoa.  

 
- Lan-sistema: langilea ez zen bere ........................................................................ 

....................................................................... 

 
- Ondorioak 

 
- E.................................... handitu egin zen. 

 
- ........................................ behera egin zuten. 

 
- P......................jaistea lortu zen, i.........................murriztu gabe. 

 
- ..............................-gizartea garatzen lagundu zuten. 

 

FINANTZATZEKO SISTEMA BERRIAK 

 
- Lehen Industria Iraultza 

 
- Enpresak txikiagoak ....................................................................................  

 
- Ondorioa: ..................................................................... eskuetan zeuden 

enpresa gehienak. 
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- Bigarren Industria Iraultza 

 
- Inbertsio handiagoak eskatzen zituzten neurrian, finantziazioa lortzeko 

formula berriak sartu ziren: 

 
- Sozietate anonimoak. 

 
- Funtzionamendua: ................................................................................... 

    ..................................................................................................................  

    .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................. 

 
- Bankuak. 

 

- Funtzionamendua: ................................................................................... 

    ..................................................................................................................   

    .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................. 

 
 

- Zenbait enpresa-kontzentrazio mota sortu ziren: 

 
- ........................................................................... 

- Zertarako: .............................................................................................. 

................................................................................................................ 

2.4.4.  Laugarren taldearentzako materiala: testua, 

eskema, hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu.  
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GAIA: 7. KLASE GIZARTEA ETA HIRIETAKO BIZIMODUA 

XIX. mendeko aldaketa politiko-ekonomikoek klase-gizartea sortzea eta Antzinako 

Erregimeneko estamentu-gizartearekin amaitzea eragin zuten. Gizarte berri horretan, 

norbanakoen ondasunek (jabetzak, dirua…) markatzen zuten klase soziala, eta ez 

jaiotzak, estamentu-gizartean gertatzen zen bezala. Gainera, pertsonaren egoera 

ekonomikoa aldatuz gero, mailaz igotzeko edo jaisteko aukera izaten zen; beraz, 

ahalegin eta merezimendu pertsonalek, teorian behintzat, pisu handia izan zuten. 

Liberalismoak berdintasun juridikoa aldarrikatu zuen, hau da, gizarteko kide guztiei 

lege berdinak aplikatuko zitzaizkiela bermatzen zuena. Teorian, pertsonek, beren klase 

edo maila edozein izanda, eskubide eta aukera berdinak izango zituzten, baina 

eguneroko errealitatean klaseen arteko desberdintasunak handiak izan ziren. Izan ere, 

maila ekonomikoaren arabera, zenbait taldetan edo mailatan banatu zen gizartea, eta 

horrek klase-gizartea deritzona eragin zuen: goi-mailakoak, erdi-mailakoak eta behe-

mailakoak, hain zuzen ere.  

Goi-mailako klasea, latifundistek, industria-burgesiak, negozio- eta banku-gizonek, 

garrantzi handiko politikoek eta funtzionarioek eratzen zuten; ahalmen ekonomiko 

handia zutenez, gizarteko elitea osatu zuten, eta garaiko ekonomia, politika eta 

gizartea kontrolatu zuten. Erdi-mailakoetan, maisuak, abokatuak, mediku batzuk, 

administrazioko eta armadako erdi mailako postuak zituztenak eta hirietako merkatari 

txikiak sartu ziren; talde heterogeneoa izan zen, eta biztanleria osoaren % 25-30 ziren. 

Azkenik, behe-mailakoen barruan zerbitzuetako eta fabriketako langileak, jornalariak 

eta, oro har, ahalmen ekonomiko baxua (apala) zuten herritar guztiak zeuden; 

bizi-maila eskasa zuten, eta biztanleriaren % 65 ziren. 

Behe-mailako klasearen barruan, industrializazio-prozesutik sortutako talde berria 

zegoen, alegia, proletarioa. Horien bizi-baldintzak gogorrak ziren, izan ere, 

osasunerako kaltegarriak ziren fabriketan egiten zuten lan, eta ez zuten inolako 

eskubiderik (erretirorik, gaixotasun-asegururik…). Hori gutxi balitz, soldata oso txikiak 

zituzten, eta, beraz, justu-justu bizirik irautera heltzen ziren. Gainera, umeak oso gazte 

hasten ziren lanean, eta, emakumeek bezala, gizonezkoek baino gutxiago kobratzen 
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zuten. Baina apurka-apurka klase-kontzientzia hartu zuten, eta, euren bizi-maila 

hobetzeko, mobilizatzen hasi ziren, garai hartako langile-mugimenduak bultzatuz. 

Industrializazioarekin, hiriak handitu egin ziren, eta, ondorioz, zenbait auzo berri 

azaldu ziren. Burgesak eta proletarioak izan ziren auzo horietako biztanle nagusiak, 

baina euren bizimodua oso desberdina izan zen. Burgesen etxe gehienak handiak eta 

dotoreak ziren; izan ere, goiko solairuan, familia bizi zen, eta behekoan, zerbitzua. 

Bizimodu erosoa izateko, ur-korrontea, argia, gorozki-ura kanalizatzeko hodiak eta 

abar izaten zituzten. Auzoak ere ondo hornituta egoten ziren, argiak, estoldak… izaten 

baitzituzten auzokideen bizimodua errazteko, eta kaleak erregularrak eta zabalak 

izaten ziren. Janzkeran ere erraz desberdintzen ziren, eta gizarte-klasea ondo 

nabarmentzeko, kalitate oneko arropak eta garestiak janzten zituzten. Proletarioak, 

aldiz, industriaguneetatik gertu zeuden higiene eskaseko auzo eta etxeetan bizi ziren. 

Etxeak zenbait solairutakoak izaten ziren, txikiak eta altzari eta zerbitzu gutxirekin 

hornituta. Gainera, jendea pilatuta bizi zenez, gaixotasunak erraz zabaltzen ziren, 

infekziosoak bereziki. Auzoak ere eskasak ziren, ez zuten oinarrizko zerbitzurik 

(estolderia, zabor-bilketa…), eta kaleak estuak eta zikinak izaten ziren. Proletarioen 

janzkera ere euren etxeak eta auzoak bezala, pobreziaren eta gizarte-klasearen ispilu 

izaten zen. 

Garai hartan, gustu berriak azaldu ziren burgesen artean, eta hirietan, antzokiak, 

aisialdi-klubak, futbol-klubak… sortu ziren. Adibidez, Bilboko Arriaga antzokia eta 

Athletic futbol-kluba garai hartakoak dira. 

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian.  

Hiztegia: 

- Estamentu-gizartea: 

 
- Pertsonen merezimenduak: 

 

- Latifundistak: 
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- Burgesia: 

 
- Funtzionarioak: 

 
- Elitea: 

 
- Heterogeneoa: 

 
- Erretiroa: 

 
- Gorozki-ura: 

 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 

Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko.  

7. KLASE-GIZARTEA ETA HIRIETAKO BIZIMODUA. Eskema 

KLASE-GIZARTEA 

 
XIX. mendeko aldaketa politiko-ekonomikoek ...................-gizartea sortzea, eta 

................................................................................ amaitzea eragin zuten. 

 
- Ezaugarri nagusiak 

 
- Gizarte berri horretan, .............................................. (j...................., d..............…) 

markatzen zuten klase soziala, eta ez j...................., estamentu-gizartean bezala. 

 
- Pertsonaren egoera ekonomikoa aldatuz gero, .................................................... 

.... ..........................................zegoen. 

 
- ............................................................................................., teorian behintzat, 

pisu handia izan zuten. 
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- Liberalismoak b.........................j............................ aldarrikatu zuen, eta beraz, 

gizarteko kide guztiei l.....................berdinak aplikatzen zitzaizkien. 

 
- Teorian, klase guztietako pertsonek ................................................................ 

izango zituzten, baina eguneroko errealitatean, ...................................................... 

........ ............................................. izan ziren. 

 
- Gizarte-klaseak: 

 
- Goi-mailakoak  

 
- Nork osatua: .................................................................................................... 

............................................................................................ 

 
- Ahalmen ekonomiko handia zutenez, gizarteko e................ osatu zuten, eta 

garaiko ekonomia, politika eta gizartea kontrolatu zuten.  

 
- Erdi-mailakoak 

 
- Nork osatua: ................................................................................................. 

................................................................................................... 

 
- Talde h..............................................izan zen. 

 
- Biztanleria osoaren % ................... ziren.  

 
- Behe-mailakoak  

 
- Nork osatua:.................................................................................................. 

................................................................................................................  

 
- ................................... eskasa zen. 

 
- Biztanleriaren .....................ziren. 

 
- Proletarioak 
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- Nortzuk dira: ...................................................................................................... 

............................................................................................. 

 
- Horien bizi-baldintzak gogorrak ziren 

 

 

 

 

- .................................................................... egiten zuten lan. 

- Ez zuten .................................. (e................., g.....................a...................… ). 

- ......................................................................................... heltzen ziren. 

- Umeak ..................................................., eta emakumeek bezala, ............ 

............................................................................. kobratzen zuten.  

 
- Pairatzen zuten egoeragatik, apurka-apurka .................................. hartu zuten, 

eta euren bizi-maila hobetzeko, m......................... hasi ziren, garai hartako 

......................................................... bultzatuz. 

 

HIRIETAKO BIZIMODUA 

 
- Industrializazioarekin, ....................................... egin ziren, ondorioz, zenbait auzo 

berri azaldu ziren.  

 
- ........................................................ izan ziren auzo horietako biztanle nagusiak, 

baina euren bizimodua oso desberdina izan zen.  

 
- Burgesen egoera: 

 
- Etxeak: 

 
- Gehienak h................. eta d............................... ziren. 

- Goiko solairuan f........................... bizi zen, eta behekoan z..................... 

ARRAZOIAK 



61 
 

- Bizimodu erosoa izateko, ......................................................................... 

......................................................zituzten.  

 
- Auzoak:  

 
- ..................................... egoten ziren, a.............., e...................... … izaten 

baitzituzten.  

- Kaleak .......................................................... izaten ziren. 

 
- Janzkera: 

 
- Gizarte-klasea ondo nabarmentzeko, .............................................. eta 

g................................. janzten zituzten.  

 
- Burgesen gustu berriak: 

 
- Hirietan a....................., ........................., ............................ … sortu ziren. 

- Adibidez, ..................................................................................................... 

........................................................................................... 

 
- Proletarioen egoera: 

 
- Etxeak: 

 
- ................................... izaten ziren, ......................................... eta 

............................................ hornituta. 

-  Jendea pilatuta bizi zenez, ............................................... zabaltzen ziren, 

i...................................bereziki.  

 

- Auzoak: 

 
- ......................................... gertu zeuden, ......................... auzoak ziren. 

- Ez zuten ......................................... (e.......................,.....................…). 

- Kaleak ...................................... izaten ziren.  
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- Janzkera:  

 
- Etxeak eta auzoak bezala, p.............................. eta ................................ 

ispilu izaten zen. 

2.4.5. Bosgarren taldearentzako materiala: testua, 

eskema, hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu.  

 

GAIA: 8. LANGILE-MUGIMENDUA 

Industrian lan egiten zuten proletarioen egoera gogorra zen, eta euren lan-eskubideen 

alde borrokatzeko elkartzen eta mobilizatzen hasi zirenean, langile-mugimendua sortu 

zen. Lehen pausoak Britainia Handian eman ziren. 

Hainbat pentsalarik salatu zuten proletarioen egoera, eta horri irtenbide bat emateko, 

zenbait sistema berritzaile eta iraultzaile proposatu zituzten. Horren adierazle 

garrantzitsuenak bi ideologia izan ziren: marxismoa eta anarkismoa. 

Karl Marx eta Friedrich Engels izan ziren marxismoaren ideologo nagusiak, eta 1848an, 

euren ideiak zabaltzeko, Manifestu komunista argitaratu zuten. Marxek bi talde 

bereizten zituen klase-gizartearen barruan, alegia, zapaltzaile burgesak eta proletario 

esplotatuak; hain zuzen ere, ekoizpen-baliabideen jabe zirenak, eta lan-indarra saltzen 

zutenak soldata baten truke. Burgesek langilea esplotatuz irabazi handiak lortzen 

zituzten. Hori zela eta, burgesia eta sistema kapitalista deuseztatzea, eta, beraz, 

klaserik gabeko gizartea eraikitzea proposatu zuen Marxek. Hori lortzeko, langileak 

sindikatu eta alderdi politikoetan antolatu ziren, eta burgesen sistema desagerraraziko 

zuen iraultza bultzatu zuten. Boterea eskuratu eta gero, klase-gizartea, 

jabetza-pribatua eta liberalismoak eraikitako sistema deuseztatuko zuten. Lehenengo 

fasean, gizarte komunista justuagoa antolatzeko eta behar ziren aldaketak egiteko, 

langileen diktadura ezarri zuten. 
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Anarkismoaren ideologo nagusia Mijail Bakunin izan zen. Banakako askatasun 

handiena lortzea zuen helburu, eta, beraz, norbanakoen askatasuna mugatzen zuen 

guztia deuseztatu nahi zuen, alegia, kapitalismoa, klase-gizartea, erlijioa, estatua eta 

horiekin lotutako kontrol-bitartekoak (polizia, armada, gobernua, estatuen arteko 

mugak…). Horretarako, komunetan antolatu zuten gizartea, alegia, ekoizpenean eta 

kontsumoan berdintasuna bermatzea bilatzen zuten erkidegoetan. Komuna horietan, 

jabegoa kolektiboa izango zen, eta modu librean elkartu eta funtzionatuko zuten, 

gobernurik, poliziarik... gabe. Izan ere, ez zuten estatua onartzen, eta, beraz, ez zuten 

hauteskundeetara aurkezteko beharrik ikusten. Hori dela eta, ez zuten alderdi 

politikorik sortu. Ordea, eurek planteatzen zuten sistema ezarriko zuen iraultza 

antolatzeko, langile-sindikatuak sortu zituzten. Aipatutako bi ideologia horiek sistema 

burges kapitalistarekin bukatu nahi zuten, baina hori lortzeko planteatu zituzten 

bideak ezberdinak izan ziren, eta horren ondorioz, hainbat momentutan elkarren 

kontra aritu ziren.  

Langileen lehen protestek ludismoaren sorrera eragin zuten, alegia, lantegietan 

makineria sartzearen aurka azaldu zen mugimendua. Azken batean, makinek 

pertsonen eskulana ordezkatzen zuten, eta, horren ondorioz, langileek euren 

lanpostuak galtzen zituzten. Ludistek makinak txikitzen zituzten euren protestetan. 

Hain zuzen, lehen ekintzak ehuleek egin zituzten, ehundegietan sartu baitziren lehen 

makina mekanikoak. Beste mugimendu garrantzitsu bat kartismoa izan zen. Horiek, 

lan-eskubideen alde borrokatzeaz gain, langileen eskubide politikoengatik borrokatu 

zuten, adibidez, sufragio unibertsalagatik. Garai hartan, errenta bat zuenak bakarrik 

bozka zezakeen, eta langileek ez zutenez errentarik, ez zuten boto-eskubiderik. Beraz, 

ez zuten ordezkaritza politikorik parlamentuan. Egoera aldatu nahian, mugimenduaren 

antolatzaileek Herritarren Gutuna aurkeztu zioten Britainia Handiko parlamentuari; 

dokumentuan mugimenduaren oinarrizko eskaerak idatzi zituzten.  

Giro horretan, langileak elkartzen hasi ziren, eta elkarri laguntzeko sozietateak sortu 

zituzten; besteak beste, norbait gaixorik edo langabezian geratuz gero, laguntza 

jasotzea ziurtatzeko. Hori kudeatzeko, erkide-kaxak antolatu zituzten, eta langile 

bakoitzak kuota bat jartzen zuen, etor zitezkeen arazoei aurre egiteko. Geroago, 

Britainia Handian elkartzeko eskubidea onartu zenean, langile-elkarteak indartu egin 
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ziren, eta bi modelo nagusitu ziren: kooperatibak eta lanbide-sindikatuak (trade 

unions). 

Enpresak gestionatzeko modu berri bat planteatu zuten kooperatibek, hain zuzen, 

elkarren arteko kolaborazioan oinarrituta, enpresa demokratikoagoak bultzatuz. 

Robert Owen izan zen sistema horren defendatzaile garrantzitsuena. Aldiz, trade 

unions elkarteetan, lanbide eta herrialde bereko langileak elkartu ziren. Hasieran, 

elkarri laguntzeko elkarteak ziren, baina euren helburuak eta funtzioak handiagotu 

zirenean, eta estatu mailako elkarteak bihurtu zirenean, langile-sindikatu bihurtu ziren. 

Ondorioz, 1829an irlandar langile batek, John Dohertyk, langileen lehen sindikatu 

nazionala sortu zuen. 

Hasieran, langile-antolaketak lokalak edo estatu-mailakoak izan ziren, baina laster ikusi 

zuten nazioarteko erakunderen baten beharra, eta Langileen Nazioarteko Elkartea 

(LNE) edota Lehen Internazionala antolatu zen Londresen. Lehen Internazionalaren 

osaketa anitza izan zen, eta berehala, bi doktrina jarri ziren aurrez aurre, hain zuzen, 

sozialismoa (Karl Marx) eta anarkismoa (Mijail Bakunin).  

Langileen borroka gogorra eta luzea izan zen, baina pixkanaka-pixkanaka hainbat 

eskubide lortu zituzten, adibidez, lanaldia murriztea, lan-eskubide batzuk, edota 

haurren lana mugatzea. 

 

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian.  

Hiztegia: 

- Proletarioa: 

 
- Sindikatua: 

 
- Kapitalismoa: 

 
- Jabetza pribatua: 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://eu.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin
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- Jabetza kolektiboa: 

 
- Gizarte komunista: 

 
- Komuna-antolaketa: 

 
- Sufragio unibertsala: 

 
 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 

Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko. 

 

8. LANGILE-MUGIMENDUA. Eskema 

Non eta noiz hasi zen: Britainia Handian hasi, eta XIX. mendean garatu zen.  

LANGILEEN IDEOLOGIAK 

 
- Marxismoa 

 
- Ideologo nagusiak: ............................. eta .................................... 

 
- 1848an, euren ideiak zabaltzeko ..................................... argitaratu zuten. 

 
- Marxek bi talde bereizi zituen klase-gizartean: 

 
- B...............:  -Proletarioen zapaltzaileak . 

  -............................................... jabe ziren. 

 
- P...................: -Burgesek esplotatuak.  

 -............................... saltzen zuten soldata baten truke.  

 
- Kritikatu zuten: ...................-gizartea, sistema k................., b...................... 

boterea, l............................. ...  
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- Asmoak: 

- ..........-gizartearekin amaitzea eta .......................................... eraikitzea. 

 
- Jabetza p.........................amaitzea eta jabetza kolektiboa ezartzea. 

 
- L..................................... eraikitako sistema deuseztatzea. 

 
- Nola: 

- langileak s.................... eta .............................. antolatuko ziren, eta 

i.............................. bultzatuko zuten boterea eskuratzeko. 

 
- Gero, gizarte komunista justuagoa antolatzeko eta behar ziren 

aldaketak egiteko, .............................................. ezarriko zuten. 

 
- Anarkismoa 

 
- Ideologo nagusia : .......................................  

 
- Asmoak:  

- B............................ a........................ handiena lortzea. 

 
- N........................ a...................mugatzen zuen guztiarekin amaitzea, 

hain zuzen, ………...................................................................................... 

.............................................................................................................. 

(...................................................................................... …). 

 
- ................................................................................................................. 

..........................................(k...............................) antolatzea. 

 
- Jabego k........................................ezartzea. 

 
- Izan ere, ez zuten e..................... onartzen, eta, beraz, ez 

zuten......................................................aurkezteko beharrik ikusi. Hori 
dela eta, ez zuten ……........................................ sortu.  
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- Kritikatu zuten: K..................-gizartea, sistema k...................., l........................, 

burgesen boterea...  

 
- Nola lortu helburuak: eurek planteatzen zuten sistema ezartzeko, 

i......................zen bidea, eta hori antolatzeko, ..................................... sortu 

zituzten.  

 
LANGILEEN LEHEN EKINTZAK 

 
- Ludismoa 

 
- Mugimendu horretako kideak lantegietan ........................................... aurka 

azaldu ziren. 

 
- Zergatik: ................................................................ baitzuen, eta l................... 

galtzen zirelako.  

 
- Ekintza nagusiak: 

 
- M............................ txikitu zituzten. 

- Lehen ekintzak e...................... egin zituzten, ................................. sartu 

baitziren lehen ...............................................................  

 
- Kartismoa 

 
- Eskaera: lan-eskubideez gain, langileen eskubide p............................. eskatu 

zituzten, adibidez, .................................................... 

 
- Ekintza: mugimenduaren antolatzaileek ................................................ aurkeztu 

zioten Britainia Handiko parlamentuari; dokumentuan m................................ 

........................................................ idatzi zituzten. 

 
LANGILEEN LEHEN ELKARTEAK 

 
- Elkarri laguntzeko sozietateak 
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- Helburua: .......................................................................................... jasoko zuen.  

 
- Antolakuntza: ...................................... antolatu zituzten, eta ............................ 

....... ................ ............................................................... aurre egiteko.  

 
- Sindikatuak 

 
- Bi modelo nagusitu ziren: ............................... (.......................) eta k.................... 

 
- Trade unions:  

 
- ..................................................... elkartzen zituen erakundeak ziren.  

- Hasieran, ..................................... elkarteak ziren, baina 

......................................................... handiagotu zirenean, eta 

..................................................... zirenean, langile-sindikatu bihurtu ziren. 

- 1829an jatorri i........................ langile batek, John D......................., lehen 

sindikatu nazionala sortu zuen. 

 

- Kooperatibak:  

 

- Enpresak gestionatzeko ..............................................................................., 

....................................................................................................................... 

bultzatuz.  

- Defendatzaile garrantzitsuena: .................................................. 

 
LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEA (LNE). 

 
- Hasieran, langile-antolaketak ........................................................................ izan 

ziren, ................................................................................................. beharra. 

 
- Ondorioz, .................................................................................................................. . 

antolatu zen. 

 
- Non: .........................................  
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- Partaidetza ......................................izan zen. 

 
- Bi doktrina aurrez aurre jarri ziren :    - S................................... (..............................)  

 - A.............................. (................................) 

 
- Langileen borroka gogorra eta luzea izan zen, baina pixkanaka-pixkanaka hainbat 

eskubide lortu zituzten, adibidez, ............................................................................... 

2.4.6. Seigarren taldearentzako materiala: testua, 

eskema, hiztegia eta jarduerak 

1. Jarduera. Irakurri testua eta azpimarratu zalantzak; ondoren, lantaldea elkartu eta 

taldekideen artean argitu zalantza horiek. Azkenik, argitu gabe geratu zaizkizuen 

zalantzak irakasleari galdetu.  

 

GAIA: 9. INDUSTRIALIZAZIO-PROZESUA EUSKAL LURRALDEAN 

Industrializazio-ereduak ezberdinak izan ziren euskal lurraldeetan, Araba eta Nafarroa 

XIX. mendean hasitako industrializazio-prozesutik kanpo geratu ziren, eta Bizkaira eta 

Gipuzkoara mugatu zen aldaketa.  

Bizkaiko industrializazioaren jatorria burdin-mearen ustiaketatik eta esportaziotik 

etorri zen, eta XIX. mendearen bigarren erdialdean, bi faktorek lagundu zioten 

meatzaritzaren garapenari: Espainiako 1868ko Meategien Legea onartzeak, eta 

Bessemer bihurgailuaren aplikazioak siderurgian. Izan ere, meategiak ustiatzeko 

baldintzak hobetu zituen legeak, eta Bessemer bihurgailuak fosfororik gabeko 

burdinaren erabilpena eskatzen zuenez, Bizkaiko meategien ustiaketa bultzatu zuen. 

Hain zuzen ere, halako burdina egokiena bi tokitan aurki zitekeen: Suedian eta 

Bizkaian. Bizkaikoa itsasotik gertu ustiatzen zenez, eta erraz esportatu zitekeenez, 

arrakasta handia izan zuen. Bezero nagusia Ingalaterra izan zen. Hain zuzen, Bilbotik 

abiatzen ziren ontziak burdin-meaz kargaturik ateratzen ziren, eta Ingalaterrako ikatzez 

beterik itzultzen ziren, Bizkaiko siderurgia-enpresak hornitzeko. Beraz, Bizkaiko 

burdinaren ekoizpena oso azkar hazi zen, eta horrekin lotuta hainbat mea-konpainia 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://eu.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin
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sortu ziren, horietako batzuk atzerritar kapitalekin finantzatuta (britainiarrak, 

frantziarrak...), eta beste batzuk, bertako kapitalekin (Ybarra, Chavarri, Sota, Aznar...).  

Meategien merkataritzatik ateratako kapitala siderurgian eta beste sektore batzuetan 

inbertitu zuten, eta enpresa berriak sortu zituzten; adibidez, 1882an, Ybarratar familiak 

Bilboko Labe Garaiak (Altos Hornos de Bilbao) sortu zuen, eta Victor Chavarrik La 

Vizcaya enpresa. Baina azken bi horiek eta La Iberia enpresa batu ondoren, 1902an, 

Bizkaiko Labe Garaiak sortu ziren. Teknologia aldetik atzeratuta zeudenez, kanpotik 

ekartzen zuten, eta estatuak Espainiako enpresak babesteko neurri protekzionistak 

bultzatu zituenez, Bizkaiko siderurgiaren merkatu nagusia Espainia bihurtu zen.  

Ontzigintza ere beste aberastasun-iturri garrantzitsu bat izan zen, eta Bizkaiko 

industrializazioaren zutabe nagusietakoa. Burdin-mea Britainia Handira esportatzeko 

eta handik ikatza inportatzeko, ontziak behar ziren, eta horiek eraikitzeko sortu ziren 

ontziolak. Aipatzekoak dira, besteak beste, Nerbioi Ontziolak (Astilleros del Nervion) 

edota Euskalduna. 

Industrializazioarekin batera hainbat zerbitzu sortu ziren, esate baterako, 

aseguru-konpainiak (La Auroroa, La Polar), trenbideak (Vasco-Navarro trenbidea…), 

Bilboko kanpoko portua, Banku boteretsuak (Bilboko Bankua, Bizkaiko Bankua), 

Bilboko burtsa, edota Deustuko Unibertsitatea. 

Familia gutxi batzuk izan ziren meategi eta enpresa garrantzitsuen jabe, eta, ondorioz, 

Bizkaiko kapitala esku gutxitan kontzentratu zen. Familia horiek Nerbioi itsasadarraren 

eskuinaldeko luxuzko auzo berrietan bizi ziren, eta langileak, berriz, ibaiaren 

ezkerraldean, lan egiten zuten fabriken ondoko etxeetan, hain zuzen. 

Bestalde, Bizkaikoarekin alderatuz, Gipuzkoako industria-eredua desberdina izan zen. 

Gehienak inbertitzaile txiki eta ertainak izan ziren, eta enpresak probintzian zehar 

sakabanatu ziren. Beraz, zenbait espezializaziogune sortu ziren, gehienbat ibaien 

arroetan: Oria (papergintza), Urola (ehungintza, espartin-industria), Deba (metalurgia, 

armagintza). Donostia eta inguruko herriak ere (Errenteria, Pasaia, Hernani, Irun...) 

industriagune garrantzitsuak izan ziren. 

Gipuzkoako papergintza modernoak 1842an eman zituen lehen urratsak, Tolosan sortu 

zuten La Esperanza fabrikaren bitartez; izan ere, hori izan zen Espainian paper jarraitua 
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ekoizteko ireki zuten lehen lantegia. Ordutik aurrera, Oria ibaiaren inguruan, beste 

papergintza enpresa batzuk sortu zituzten, eta Gipuzkoako papergintza Espainiako 

merkatuko lehen hornitzaile bihurtu zen. Horrela, bada, XX. mendearen hasieran, 

sektoreko hamaika enpresa batu ondoren, Papelera Española enpresa sortu zuten, eta 

trust modura funtzionatu zuen.  

Papergintzaz gain, ehungintzak ere bere garrantzia izan zuen Gipuzkoan, besteak 

beste, famatuak izan ziren Bergarako mahoizko telak edota Tolosako txapelak (Boinas 

Elosegui). 

Beste sektore garrantzitsu bat metalurgia izan zen. Hain zuzen, Bizkaiko burdina gertu 

zegoenez, familia-enpresari batzuek sektore hori bultzatzeko aprobetxatu zuten. 

Ondorioz, garrantzi handiko enpresak sortu ziren: Union Cerrajera, Sociedad Española 

de Construcciones Metalicas (1917an CAF bihurtua), Patricio Etxeberria...  

Armagintzak ere pisua izan zuen Deba arroan (Eibar, Soraluze), eta hazkunderik 

handiena Lehen Mundu Gerran izan zuen. Baina gerra osteko krisiak birmoldatzera 

behartu zituen enpresa asko, eta, ondorioz, horietako askok bizikleta eta josteko 

makinen produkziora jo zuten; adibidez, Orbea (bizikletak), Sigma eta ALFA (josteko 

makinak) zona horretako enpresa esanguratsu bihurtu ziren. 

Gipuzkoak Bizkaiak bezala, izan zituen bere bankuak, baina kasu honetan, ez ziren hain 

handiak; hala ere, lagundu zuten probintziako industrializazioa bultzatzen, esate 

baterako, Gipuzkoako Bankua. Dena dela, Gipuzkoan, bankuek baino garapen 

handiagoa izan zuten aurrezki-kutxek, besteak beste, XIX. mendearen amaieran sortu 

ziren Donostiako Aurrezki Kutxak edota Gipuzkoako Aurrezki Kutxak. 

Arabako eta Nafarroako industrializazio-prozesua Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa baino 

beranduago hasi zen, hain zuzen, XX. mendeko 50eko hamarkadaren bukaeran hasi, 

eta 60ko hamarkadan izan zuen unerik garrantzitsuena. Hortaz, bertako testuingurua 

desberdina izan zen garapenen ekonomikoari dagokionez, eta erakunde ofizialek 

zeregin handia izan zuten. 

 



72 
 

2. Jarduera. Aztertu honako hitz hauek, eta bilatu www.hiztegia.net webgunean beste 

hitzen esanahia. Testuko beste hitz baten edo batzuen azalpena behar izanez gero, 

bilatu eta idatzi jarraian.  

 

Hiztegia: 

- Siderurgia: 

 
- Metalurgia: 

 
- Bessemer bihurgailua: 

 
- Paper jarraitua: 

 
- Neurri protekzionistak (protekzionismoa): 

 
- Truke askea: 

 

3. Jarduera. Osatu honako eskema honetan agertzen diren hutsuneak, testuko 

informazioa erabilita. Eskemaren antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. 

Ondoren, partekatu lantaldeko ikaskideekin, eta bat adostutakoan, prestatu irakasleari 

entregatzeko.  

9. INDUSTRIALIZAZIO-PROZESUA EUSKAL HERRIAN. Eskema 

BIZKAIKO INDUSTRIA-EREDUA 

 
Noiz: .................................................................................... 

 
- Burdin-meatzaritza eta siderurgia 

 
- Meatzaritzatik ateratako kapitalak B................... i..........................bultzatu zuen. 

 
- Bi faktorek lagundu zioten meatzaritzaren garapenari: 

 
- Espainiako 18................ko ............................... Legea onartzeak; ............... 

............................................... baldintzak hobetu zituen. 
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- ............................................................. aplikazioak siderurgian: 

- Bihurgailuak f................gabeko burdinaren erabilpena eskatzen zuen. 

- Burdina egokiena bi tokitan aurki zitekeen: S.................... eta 

B........................... 

- Bizkaikoa i............................ gertu zegoenez eta erraz atera 

zitekeenez, arrakasta handia izan zuen. 

 
- Bezero nagusia: I..................................... 

 

- B.................... abiatzen ziren ontziak ............................... kargaturik 

ateratzen ziren, eta I........................... i................. beterik itzultzen 

ziren, ......................................................... hornitzeko.  

 
- Ondorioak: 

 
- Hainbat ................................. sortu ziren Bizkaian. 

- Meategien merkataritzatik ateratako zenbait k............. s........................ 

inbertitu zutenez, siderurgia-enpresak sortu ziren: 

- .......................................................................................  

- .......................................................................................  

- ..................................................................................................... 

.................................................................. 

- T..................................... aldetik atzeratuta zeudenez, kanpotik ekarri zuten. 

 
- Merkatu nagusia: E.......................................... 

 
- Ontzigintza  

 
- Burdin-mea .................................. esportatzeko, eta i.................... inportatzeko 

o............................ behar ziren, eta horiek eraikitzeko sortu ziren ontziolak. 

 
- Garrantzitsuenetarikoak: ................................. edota ............................... 
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- Zerbitzuak 

 
- Industrializazioarekin batera hainbat zerbitzu sortu ziren:  

- ..................................................................... 

- Trenbideak: ..................................................... …  

- .......................................................... 

- Banku boteretsuak: ......................................................... 

- ............................................ 

- .............................................. Unibertsitatea 

 
- Industrien jabeak 

 
- Bizkaiko Kapitala esku gutxitan kontzentratu zen, eta f.................... gutxi batzuk 

izan ziren meategi eta enpresa garrantzitsuen jabe: Y................., Ch.................., 

S.................., A...................., E........................... 

 
- Bizitokia: ................................................................................................ bizi ziren.  

 

GIPUZKOAKO EREDU INDUSTRIALA 

 
- Ezaugarri orokorrak: 

 
- Jabeak: gehienak inbertitzaile ................................................ izan ziren. 

 
- Kokalekua:  

 
- Enpresak p................................ zehar sakabanatu ziren, eta zenbait 

espezializaziogune sortu, gehienbat ibaien arroetan:  

- O..................... arroan: p.......................... 

- U................... arroan: ................................................................... 

- D......................... arroan: ............................................................. 

- D................................. eta inguruko herriak ere industriagune 

garrantzitsuak izan ziren: .................................................................... 
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- Papergintza 

 
- Non: ............................................ 

 
- Lehen lantegia: .................................. (Espainian paper j...................... ekoitzi 

zuen lehen lantegia) 

 
- XX. mendearen hasieran, sektoreko hamaika enpresa batu ondoren, 

P.................... E.................... enpresa sortu zuten, eta t.................... modura 

funtzionatu zuen.  

 
- Ehungintza 

 
-  Enpresa garrantzitsuenetarikoak: 

 
- B...................................................telak. Oso famatuak izan ziren. 

- ......................................... (Boinas E.........................)  

 
- Metalurgia 

 

- Bizkaiko burdina gertu zegoenez, ......................................................................., 

.............................sektore hori bultzatzeko.  

 
- Garrantzi handiko enpresak sortu ziren:  

- ............................................................. 

- ............................................................................ (1917an CAF bihurtua) 

- ..................................... 

- Armagintzak 

 
- Kokapena: ..........................................................  

 
- Hazkunderik handiena: ...............................................................  

 
- ....................................... krisiak birmoldatzera behartu zituen 
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- Ondorioz, enpresa berriak sortu ziren:  

- .............................................................................. 

- ............................................................................... 

 
- Zerbitzuak 

 
- ........................................................ sortu zen . 

 
- Dena dela, bankuek baino garapen handiagoa ........................... izan zuten: 

- ....................................................... 

- ....................................................... 

 

ARABA ETA NAFARROAKO INDUSTRIA-EREDUA 

 
- Noiz: 

 
- ................................................................................................................................

.................................................hasi zen. 

- ................................................................................................................................ 

.............................................................. 

 
- Bultzatzaile nagusiak: ......................................................... 

 

2.5. Talde-lana: talde guztientzako dokumentazioa (6. 7. 8. eta 

9. saioak) 

IRAKASLEARENTZAKO ARGIBIDEAK 

Ikastalde bakoitzari lan-eskema eta lan-koadernoa emango zaio. Komenigarria da 

taldeak bi dokumentuak ondo aztertzea. 
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2.5.1. Lanerako gidoia (lan-eskema)  

Lehen fasea 

1. Irakurri eta aztertu lan-eskema, lan-koadernoa eta ebaluazio-fitxak. 

2. Banatu lantaldeko karguak. 

 
Bigarren fasea 

1. Irakurri banaka testua eta egin 1. jarduera. 

2. Antolatu hiztegia eta osatu 2. jarduera. 

3. Testuko informazioa erabilita, osatu eskemako hutsuneak, banaka. Eskemaren 

antolaketa orientagarria da, beraz, molda daiteke. Ondoren, taldekideekin 

partekatu, eta guztien artean adostu bakar bat. 

4. Idatzi eskema eta hiztegia ordenagailuan.  

5. Bidali eskema eta hiztegia irakasleari. 

 

Hirugarren fasea 

1. Erabaki zein bideo mota grabatuko duzuen, eta horren arabera, adostu 

erabiliko duzuen materiala. 

2. Banatu lana: bideoko materiala aurkitu eta idatzi gidoia, grabazioaren 

muntaketa, gaiaren aurkezpena...  

3. Ezarri lanak egiteko epeak. 

4. Grabatu bideoa. 

5. Prestatu gaiaren aurkezpena. 

6. Aurkezpenekin hasi aurretik, irakurri beste taldekideen testua, hiztegia eta 

eskema, eta izan dituzuen zalantzak zehaztuta ekarri. 

 

Laugarren fasea 

1. Osatu koadernoko talde-lanaren ebaluazioari dagokion atala. 

2. Osatu ebaluazio-fitxak.  

 

 



78 
 

2.5.2. Bideoaren oinarriak 

 Gaia:  

- Lantaldeari tokatu zaion gaiarekin zerikusia izango du. 

- Bideoko irudiek, pertsonaiek... lotura izango dute ahozko azalpenarekin. 

- Gaiaren ideia nagusiak bideoan modu egokian islatuko dira. 

 
 
 Alderdi teknikoa: 

- Grabazioa egiteko, sakelakoa edo bestelako tresneria erabili ahal izango duzue, 

eta taldea arduratuko da horiek lortzeaz. 

- Grabazioaren muntaketa (ahotsa, irudiak, musika…) egiteko, Windows Movie 

Maker programa erabili ahalko duzue edota ezagutzen duzuen beste 

programaren bat. Bideoa zuzenean, hau da, grabatu den moduan ere ikusteko 

aukera izango da, taldeak horrela erabakitzen badu. 

- Orijinaltasuna: 

- Erabili irudimena eta sormena bideoa erakargarria izan dadin. 

Iraupena 

- Bideoaren iraupena askoz jota, 10 minutukoa izango da. 

 

Oharrak: 

 Ondo banatu karguak, denborak, eginkizunak... planifikazioa oso garrantzitsua baita.  

 Saioaren azkeneko minutuak lan-koadernoko saioen egunerokoa betetzeko erabili. 

 Taldeak antolatzeko edota arazoak konpontzeko, zailtasunak izanez gero, eskatu 

laguntza irakasleari. 
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2.5.3. Taldea kudeatzeko eta ebaluatzeko koadernoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAIA: …………………………………………………………….. 
 

TALDEKIDEAK:   - ……………………………………. 
       - ……………………………………. 
       - ……………………………………. 
       - ……………………………………. 
 

IKASTURTEA: ………………………. 
 
 

LAN-EPEAK: ………………………… 

 

 

 

TALDEAREN 

LAN-KODERNOA 
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LANTALDEAN ARITZEKO EZAGUTU BEHAR DITUZUN KONTZEPTUAK: 

DEFINITU ETA KOMENTATU TALDEAN 

 

Koordinazioa: 

Enpatia: 

Asertibitatea:  

Errespetua: 

Eginkizuna: 

Elkarren arteko laguntza: 

Konpromisoa: 

Araua: 

Akordioa: 

Erabaki adostua: 

Adostutakoa betetzea: 

Norberaren konpetentziak: 
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ARDUREN BANAKETA 

ARDURAK ZEREGINAK ETA ERANTZUKIZUNAK IZENAK 

KOORDINATZAILEA Saioa eta jarduerak moderatuko ditu. 

Taldearen bozeramailea izango da, eta 

ardurak betetzen direla egiaztatuko du. 

 

IDAZKARIA Jarraipen-orriak beteko ditu, eta taldearen 

erabakiak, akordioak eta ardurak idatziko 

ditu. 

 

LAGUNTZAILEA Behar duenari laguntza emango dio. Bertan 

ez dagoen kidearen kargua beteko du. 

Ahotsaren tonua kontrolatuko du, eta 

denbora ez dela galtzen ziurtatuko du. 

 

MATERIALAREN 

ARDURADUNA 

Taldearen materiala zaindu, gorde eta 

aterako du, lan egiteko.  

 

 

HELBURUAK 

Eginkizunak eta konpromisoak betetzea  

Elkarrenganako laguntza eta enpatia azaltzea 

Asertibitatez jokatzea 

Karguaren egin beharrak betetzea 

Errespetuz jokatzea, besteak gutxietsi gabe 

Lana ahal den bezain ondo egiten saiatzea 
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EGINKIZUNEN ZERRENDA 

- Eskema eta hiztegia ordenagailuan idatzi 

- Eskema eta hiztegia irakasleari bidali 

- Zuzenketak egin eta eskema eta hiztegia irakasleari berbidali 

- Bideoaren gidoia egin 

- Bideoa egiteko materiala eskuratu edo sortu (argazkiak, marrazkiak, irudiak,  

 txotxongiloak…) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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TALDEKIDEEN EGINKIZUNAK (KONPROMISOAK) 

Zer Nork Noizko 

Eskema eta hiztegia ordenagailuan idatzi   
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 SAIOEN EGUNEROKOA 

TALDEKIDE GUZTIEN ARTEAN BETETZEKO FITXA 

Balioespena: hobetu beharrekoa, ondo, oso ondo. 

 

SAIOAREN ZENBAKIA: ……………..     DATA ……………….. OO O H 

Saio honetarako aurreikusitakoa bete da?    

Denbora aprobetxatu da?    

Saiatu gara?    

Zer egin dugu ondo? Nola joan da saioa? 

 

 

 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 
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SAIOAREN ZENBAKIA:……………..     DATA……………….. 

Saio honetarako aurreikusitakoa bete da? 

Denbora aprobetxatu da? 

Saiatu gara? 

Zer egin dugu ondo? Nola joan da saioa? 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 

 

 

 

 

 

SAIOAREN ZENBAKIA:……………..     DATA……………….. 

Saio honetarako aurreikusitakoa bete da? 

Denbora aprobetxatu da? 

Saiatu gara? 

Zer egin dugu ondo? Nola joan da saioa? 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 
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SAIOAREN ZENBAKIA:…………….    DATA……………….. 

Saio honetarako aurreikusitakoa bete da? 

Denbora aprobetxatu da? 

Saiatu gara? 

Zer egin dugu ondo? Nola joan da saioa? 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 

 

 

 

 

 

SAIOAREN ZENBAKIA:……………..     DATA……………….. 

Saio honetarako aurreikusitakoa bete da? 

Denbora aprobetxatu da? 

Saiatu gara? 

Zer egin dugu ondo? Nola joan da saioa? 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 
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ARAZOAK BIDERATZEKO FITXA  

Irakaslearen bitartekaritza eska daiteke 

ARAZOA BIDERATZEKO ARAU BAT ADOSTU ARDURADUNA 
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IKASTALDEA EBALUATZEKO FITXAK 

Oharra: Atal hau bete aurretik, irakurri eta aztertu ondo ebaluazio-adierazleak. 

 

TALDE-LANAREN FUNTZIONAMENDUAREN BALIOESPENA 

Balioespena: hobetu beharrekoa, ondo, oso ondo. 

Lortu nahi genituen helburuak OO O H Hobetzeko puntuak 

1.  

 

 

 

    

 

2.  

 

 

 

 

    

 

3. 

 

 

 

 

    

 

4. 
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5. 

 

 

 

 

 

    

 

6. 

 

 

 

 

 

    

 

7. 

 

 

 

 

 

    

 

8. 
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BEHAR BEZALA BETE AL DUGU GURE KARGUA? 

Kargua: Hobetzeko arrazoiak Ongi egin dut honakoagatik 
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EGINKIZUNAK ETA KONPROMISOAK 

Balioespena: hobetu daiteke, ondo, oso ondo. 

Izena: Konpromiso pertsonalak OO O H 

Zer egin dut ondo? Zeintzuk 

bete ditut? 

Zer hobetu behar dut? 

Zergatik? 
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LANTALDEAREN BALIOESPEN OROKORRA 

Balioespena: hobetu daiteke, ondo, oso ondo OO O HB 

Jarritako epeak errespetatu edota bete dira    

Denboraren erabilera eta lanaren planifikazioa egokia izan dira    

Talde-lanaren arazoak bideratu dira    

Eginkizunak eta konpromisoak bete dira    

Elkarri lagundu diogu, eta enpatiaz, errespetuz eta asertibitatez jokatu 

dugu, besteak gutxietsi gabe. 

   

Lanaren banaketa egokia izan da.    

Zer egin dugu ondo? 

 

 

 

 

 

Zertan hobetu behar dugu? 
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EGUTEGIA: lanen aurkezpenerako egunak 

Eskema eta hiztegia entregatzeko eguna  

Eskema eta hiztegia zuzenduta entregatzeko eguna  

Gaiaren eta bideoaren aurkezpen-eguna  

 

 

KOADERNOAREN ETA TALDE-LANAREN EBALUAZIO-ADIERAZLEAK 

TALDE-LANA EBALUATZEKO KONTUAN HARTUKO DIREN ADIERAZLEAK 

1. Elkarri lagundu diogu, eta enpatiaz, errespetuz eta asertibitateaz jokatu dugu, 

besteak gutxietsi gabe 

2. Talde-lanaren arazoak modu egokian bideratu dira: hitz egin da, arauak adostu 

dira, eta horiek betetzeko arduradunak izendatu dira 

3. Lanaren banaketa egokia izan da: ez da inor gutxietsita sentitu, neurri handi 

batean, kontuan hartu dira norberaren lehentasunak eta konpetentziak, erabaki 

gehienak adostuak izan dira, ez du inork besteak baino lan gehiego egin duen 

sentsaziorik izan... 

4. Saioen egunerokoa ondo bete da, eta, gelan, denbora hartu da hori guztion 

artean osatzeko 

5. Ebaluazioaren atala ondo bete da: taldeak eta norberak ondo zein gaizki egin 

duena bereizi da, eta kritika eraikitzailea egin da 

6. Lana ondo planifikatu da: egitekoak aurreikusi dira, epeak errespetatu dira, 

denbora ondo erabili da... 

7. Bakoitzak adostutako eginkizunak bete ditu, epeak errespetatu ditu, eta 

ahalegindu da taldeko helburuak betetzen 
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LANTALDEAREN BALIOESPEN OROKORRA 

Talteak betetako ebaluazio-fitxa, eta ebaluazio-adierazleak kontuan hartuta, balioetsi 

lantaldearen funtzionamendua: 

 

 

(1) Hobetu beharrekoa, nahikoa, ona, oso ona, bikaina. 

ARRAZOIAK: 

 

 

 

 

OHARRAK 

Irakasleak talde-lana balioesteko lan-koadernoa, taldekide bakoitzaren ebaluazio-fitxa eta 

behaketa pertsonala erabiliko ditu. 

 

  

Ikastaldeak egiten duen balioespen 

orokorra (1):…………………………………. 

 

 

Irakaslearen onespena edota 

balioespena: ………………………………….. 
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3. EBALUATZEKO TRESNAK ETA FITXAK 

3.1. Ikasleen autoebaluazio-fitxa 

Izena:......................................................... 

Balioespena Hobetu beharrekoa (H), nahiko (N), ondo (O), oso ondo 

(OO), bikain (B) 

Jarritako epeak errespetatu ditut  

Lanaren planifikazioan parte hartu dut  

Lantaldearen arazoak bideratzen lagundu dut.  

Eginkizunak, ardurak eta konpromisoak bete ditut.   

Enpatiaz, errespetuz eta asertibitatez jokatu dut, 

besteak gutxietsi gabe. 
 

Saiatu naiz taldekideekin batera jarritako helburuak 

betetzen. 

 

Azaldu 

Lanaren banaketa: 

Egokia izan da (bai/ez), gutxietsita sentitu naiz (bai/ez), neurri handi batean, kontuan 

hartu dira nire lehentasunak eta konpetentziak (bai/ez), besteek baino lan handiagoa 

egin dut edota horretan saiatu naiz (bai/ez)...  

 

 

Zer egin dut ondo:  

 

 

Zertan hobetu behar dut: 
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3.2. Ahozko azalpena balioesteko fitxa 

 

Taldea ………………………………….......... 

koebaluazioa: irakasleak eta lantaldeek beteko dute fitxa. 

Hobetu beharrekoa (H), nahiko (N), ondo (O), oso ondo 

(OO), bikain(B) 

H N O OO BI 

 Hitzezko komunikazioa      

Argi azaldu ditu ideiak      

Hizkuntza garbia eta argia erabili du      

Azalpena koherentea izan da, ondo egituratu du, eta erraz 

ulertu da 

     

Gaiarekin lotutako lexikoa erabiltzeaz gain, modu egokian 

erabili du 

     

Informazioa norberarena egin du. Ez du irakurri      

Ahotsaren bolumena, erritmoa eta intonazioa egokiak izan 

dira 

     

 Ez-hitzezko komunikazioa      

Jarrera eta mugimenduak naturalak izan dira      

Ez da mahiaren atzean geldirik geratu, alegia, mugitu egin da, 

eta entzuleei begiratu die 

     

Balioespen orokorra: ................................. 

Oharrak: 
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3.3. Bideoa balioesteko fitxa 

Taldea …………………………………...... 

Koebaluazioa: irakasleak eta lantaldeek beteko dute fitxa. 

Hobetu beharrekoa (H), nahikoa (N), ondo (O), oso ondo 

(OO), bikain (B) 

H N O OO BI 

Argi azaldu ditu ideiak      

Hizkuntza argia erabili du, eta gaiarekin lotutako lexikoa ondo 

erabili du 

     

Azalpena, hizkuntza, gidoia... koherentea eta egokia izan da 

Ondo ulertzen da 

     

Ahotsaren bolumena, erritmoa eta intonazioa egokiak izan 

dira 

     

Irudiak, azalpena, animazioak, musika... bat etorri dira, eta 

ondo lotu dira 

     

Bideoaren erritmoa eta antolaketa egokiak izan dira      

Iraupena egokia izan da      

Bideoa originala izan da, eta berehala erakartzen du ikuslea      

Ondo egin dute: 

 

 

 

 

 

Hobetu behar dute: 

 

 

Balioespen orokorra: .......................................... 
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3.4. Debatea balioesteko fitxa 

Hobetu beharrekoa (H), nahikoa (N), ondo (O), oso ondo (OO), bikain (B) 

Ikasleak 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

...      

Adierazleak: 

1. Parte hartu du 

2. Dokumentatu da 

3. Moderatzaileak markatutako txandak errespetatu ditu 

4. Asertibitatez jokatu du 

5. Adi egon da, jarraitu egin du debatea, eta errespetatu du dinamika 

Oharrak: 

 

 

 

 

 

 

Iradokizunak: 

Komenigarria da debatearen oinarriak ikasleekin aztertzea, eta moderatzailea ikasle 

bat izatea. 

Ikasle batzuek lotsagatik... ez dute parte hartu nahi izango. Horregatik, solasaldiaren 

hasieran edota amaieran iritzi erronda bat egitea komenigarria izaten da, ikasleak hitz 

egitera animatzeko. Beste aukera bat talde txikiagoak egitea izan daiteke. 
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3.5. Proba idatzia 

Ikasleak edukiak bereganatu dituen ezagutzeko ebaluazio-proba egin daiteke. 

Antolatzeko orduan, kontuan hartuko dira unitate didaktikoan ezarritako adierazleak. 

Hainbat eredu erabili daitekeenez, irakasle bakoitzak erabakiko du zein den egokiena 

ikasleentzat.  
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4. ERANSKINAK 

1. ERANSKINA: Talde heterogeneoak sortzeko irizpideak. 

Ikastalde bakoitzean, honako ezaugarri hauek dituzten ikasleak izatea komeni da: 

 1. ikasle-ezaugarriak: laguntza eskaintzeko gaitasun handia duten ikasleak  

 2. ikasle-ezaugarriak: laguntza handiena behar duten ikasleak  

 3. ikasle-ezaugarriak: taldeko gainerako ikasleak  

Taldeak egiterakoan, lehen eta bigarren taldeko ezaugarriak dituzten ikasle bana 

hartuko da, eta hirugarrenetik bi. Gainera, taldeak antolatzeko orduan, ikasleen 

gaitasuna, errendimendua, interesa, jarrera, nortasuna... kontuan hartuko dira. 

Ezin badira ikasle guztiak lauko taldetan banatu, irakasleak erabakiko du bostekoak ala 

hirukoak sortzea. 

Taldeak honela antolatuta geratuko lirateke: 

 

 

                 Taldea 1                     Taldea 2                     Taldea 3                Taldea 4 

 

  

 

 

  

 

 

 

2. ERANSKINA: Helbide elektroniko interesgarriak 

 Bideo adibideak: 

Honako hauek dira irakasleak erabili ditzakeen bideoak, ikasleei adibide moduan 

erakusteko:  
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BIDEOA 1: https://www.youtube.com/watch?v=hlD0A6WSzlE 

BIDEOA 2: https://www.youtube.com/watch?v=zuATdFpbU4Q 

BIDEOA 3: https://www.youtube.com/watch?v=GcKzR8ZlLNU 

BIDEOA 4: https://www.youtube.com/watch?v=KNaurr3-Spg 

BIDEOA 5: https://www.youtube.com/watch?v=qT1RcOhexzo&t=5s 

BIDEOA 6: https://www.youtube.com/watch?v=Xr9H88_JLHI 

BIDEOA 7: https://www.youtube.com/watch?v=RIOy78enDRo 

BIDEOA 8 : https://www.youtube.com/watch?v=sOb59ALkGnc&index=1&list= 

PL0TvuWGIzitKd1A9D49BgwyVIdbkcS-sb 

 Windows Movie Maker programaren tutoretza 

Windows Movie Maker programaren tutoretza honako webgune honetan aurki dezake 

irakasleak, behar izanez gero; hain zuzen, Donostiako Iralek argitaratutako lanean: 

https://sites.google.com/site/informatikasitetxoa/ 

 Solasaldia edo debatea prestatzeko gomendioak 

 

Debatea prestatzeko, interesgarria izan daiteke honako helbide honetan ematen diren 

iradokizunak kontuan hartzea: 

https://sites.google.com/a/mondragon.edu/irakaslearen-gidaliburua/home 

 

 

 Talde kooperatiboen inguruko helbidea  

 

Taldeak nola eratu, talde-dinamikak nola bultzatu eta lantaldean aritzeko argibide 

gehiago nahi izanez gero, honako webgune honetara jo dezake irakasleak (bertan, 

“IK/KI programaren ibilbidea” izenarekin azaltzen den atala baliagarria izan daiteke 

irakaslearentzat. Izan ere, informazio asko eta proiekturako hainbat datu bertatik atera 

dira): https://sites.google.com/site/g03ikasketakooperatiboa/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hlD0A6WSzlE
https://www.youtube.com/watch?v=zuATdFpbU4Q
https://www.youtube.com/watch?v=GcKzR8ZlLNU
https://www.youtube.com/watch?v=KNaurr3-Spg
https://www.youtube.com/watch?v=qT1RcOhexzo&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Xr9H88_JLHI
https://www.youtube.com/watch?v=RIOy78enDRo
https://www.youtube.com/watch?v=sOb59ALkGnc&index=1&list=%20PL0TvuWGIzitKd1A9D49BgwyVIdbkcS-sb
https://www.youtube.com/watch?v=sOb59ALkGnc&index=1&list=%20PL0TvuWGIzitKd1A9D49BgwyVIdbkcS-sb
https://sites.google.com/site/informatikasitetxoa/
https://sites.google.com/a/mondragon.edu/irakaslearen-gidaliburua/home
https://sites.google.com/site/g03ikasketakooperatiboa/
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 Informazio interesgarria 

Carol S. Dweck-en, Stanford Unibertsitateko psikologia irakaslearen hitzaldi interesgarria.  

Helbidea: https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic&t=532s 

 Argazkien iturria 

1. ARGAZKIA. 

Argazkiaren iturria: Wikimedia Commons 

Helbidea: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Revolucion_industria.jpg 

 
2. eta 3. ARGAZKIAK 

Argazkien iturria: Wikipedia 

Helbidea:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution#/media/File:Mule-jenny.jpg 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Idade_Contempor%C3%A1nea 

 

4. eta 5. ARGAZKAIAK 

Irudien iturria: Wikimedia Commons eta Wikipedia 

Helbidea:  

https://eu.wikipedia.org/wiki/Laugarren_Estatua 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szt%C3%A1lin_Lenin_%C3%A9s_Kaliny

in.jpg 

 
6. eta 7. ARGAZKIAK 

Irudien iturria: Wikipedia. 

Helbidea: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/ImpulsorsTrenMataro.j

pg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial 

 

8. eta 9. ARGAZKIAK  

Irudien iturria: contenidos.ceibal.edu eta Wikipedia 

https://www.youtube.com/watch?v=J-swZaKN2Ic&t=532s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Revolucion_industria.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution#/media/File:Mule-jenny.jpg
https://gl.wikipedia.org/wiki/Idade_Contempor%C3%A1nea
https://eu.wikipedia.org/wiki/Laugarren_Estatua
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szt%C3%A1lin_Lenin_%C3%A9s_Kalinyin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szt%C3%A1lin_Lenin_%C3%A9s_Kalinyin.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/ImpulsorsTrenMataro.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/ImpulsorsTrenMataro.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
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Helbidea: 

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/actividades/m

undo/006-el-trabajo-infantil-en-la-revolucion-industrial.html 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Planella_i_Rodr%C3%ADguez#/media/File:La

_petita_obrera.jpg 

3. ERANSKINA: Eskemak osatuta 

Eskema: 3. NEKAZARITZA IRAULTZA 

Non eta noiz hasi zen: XVIII. mendean eta Erresuma Batuan. 

 
NEKAZARITZA XVIII. MENDERA ARTE 

 
- Ezaugarriak: 

- Lugorriaren sistema erabiltzen zen, lurrak behar zituen ongarriak 

berreskuratzeko  

- Teknikak zaharkituak zeuden. 

- Etekinak eskasa ziren. 

- Ondorioa: 

- Hazkunde demografikoa eragotzi zuten. 

 
NEKAZARITZA XVIII. MENDENDETIK AURRERA 

 
- Berrikuntza teknikoak: Norfolk sistema eta makinak. 

 
- Norfolk sistema 

- Ekoizpena handitzeko, Norfolk sistemak lau urteko txandaketa planteatu 

zuen 

- Jabegoa lau sailetan banatzen zen, eta jaki zehatz bat landatzen zen 

bakoitzean: garia, garagarra, bazka-landareak (hirustak, argi-belarra…) eta 

arbia 

- Garia 

- Garagarra 

- Bazka-landareak (hirustak, argi-belarra…) 

http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/actividades/mundo/006-el-trabajo-infantil-en-la-revolucion-industrial.html
http://contenidos.ceibal.edu.uy/fichas_educativas/public/historia/actividades/mundo/006-el-trabajo-infantil-en-la-revolucion-industrial.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Planella_i_Rodr%C3%ADguez#/media/File:La_petita_obrera.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Planella_i_Rodr%C3%ADguez#/media/File:La_petita_obrera.jpg
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- Arbia 

 
- Horiek urtero txandakatzen ziren, eta landareak elkarren osagarri zirenez, 

lurra ez zen inoiz agortzen.  

 

 

- lekadun bazka-landareek nitrogenoa lurrean finkatzen laguntzen 

dute, alegia, landare askoren oinarrizko elikagaia. 

- Arbia moduko landareak garbitzailetzat hartzen dira, eta ez dute bere 

inguruan beste belarrik ateratzen uzten edota ateratzen direnak 

erraz erauzi daitezke. 

- landatutako landareek beharrezko dituzten elikagaiak xurgatzen 

dituzte: gramineek edo lastodunek nitrogenoa, baina erremolatxak 

potasioa… 

 
- Ondorioa: lugorriaren beharra baztertu zen, eta elikagaien ekoizpena 

handitzea eragin zuen. 

 
- Landatuko landare ugari animalientzako elikagaiak izan ziren. 

 

 

- Nahiko belar zegoenez, lehortu eta gorde egin zitekeen, geroago, 

alegia, neguan, animaliak elikatu ahal izateko. 

- Animalien ukuiluratze-prozesua bultzatu zuen. 

- Giza-kontsumorako eta nekazaritza-lanetarako abelburu gehiago 

izatea eragin zuen. 

 
- Makinak 

- Sekulako garrantzia izan zuten.  

 

- Zergatik: nekazaritzaren mekanizazioa eta modernizazioa 

indartu zuten. 

- Asmatutako makina batzuk: sega-makina, garia jotzeko makina… 

Nola 

Ondorioak 
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- Ondorio orokorra: 

- Elikagaien ekoizpena handitzea lortu zen; ondorioz, elikagai nahikoa 

zegoen, hazten ari zen populazioa elikatzeko. 

 
- Lurraren egituran aldaketak 

 
1760urtean, Britainia Handiko Parlamentuak Enclosure Act izeneko legea onartu zuen, 

eta jabetzak hesitzeko beharra ezarri zuen.  

- Ondorioak: 

- Landa irekien sistema (openfield) ia guztiz desagertu zen, eta hesitutako 

sailak nagusitu ziren (enclosure). 

 
- (Herri-lurrak) Etekin gehiago ateratzeko aitzakiaz, eta lege hori erabiliz, 

lur-jabe handiek herri-lur asko (basoak, zelaiak…) pribatizatu zituzten, eta 

horrek arazo handiak ekarri zizkieten nekazariei, izan ere, herri-lur 

horietako zenbait produkturekin hornitzen baitziren. 

 
- Hesien bidez, jabegoen mugak markatu ziren, eta jabetza pribatua indartu 

zen. 

 
- Jabe txiki askok ezin izan zituzten lurrak hesitu, eta euren lurrak saltzea 

beste irtenbiderik ez zuten izan; erosleak aristokratak eta goi mailako 

burgesak izan ziren.  

 
Herri-lurrak desagertzean eta laborantza-lurrak saltzean, nekazari asko 

jabego handietako soldatapeko langile bihurtu ziren edota hirira emigratu 

zuten, industria berrian lan egiteko. 

 
- Aberatsek euren jabetzak handitu zituzten, eta sistema kapitalistaren 

barruan, lur-jabe asko nekazaritza-enpresari bihurtu ziren. 
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- Aldaketa horiek guztiek lur-sailen metatzea ekarri zuten, eta 

landa-mekanizazioa eta berrikuntza teknikoak sartzea erraztu zuten, 

ondorioz, Nekazaritza Iraultza bultzatu zuten. 

 

Eskema: 4. ENERGIA-ITURRIA BERRIAK ETA INDUSTRIA BERRIAK 

 
Noiz eta non hasi zen: XVIII. mendean eta Erresuma Batuan. 

 

LEHEN INDUSTRIA IRAULTZA 

- Energia-iturri berria: lurrun-makina 
 

- XVIII. mendera arte, ohiko energia-iturriak, hain zuzen, ura, haizea edo 

animalien trakzioa izan ziren, baina lurrun-makina agertu zenean, lurrunak 

hartu zuen horien tokia. 

 
- Thomas Newcom-en lurrun-makina  

 
- Lurrun-makinaren lehen aplikazioa: Britainia Handiko meategietan eman 

zen. 

- Zertarako: meategietako premiei erantzuteko eta galerietako ura ateratzeko. 

 
- James Watt-en lurrun-makina  

 
- Newcomena baino askoz egokiagoa zenez, hura ordezkatu egin zuen. 

- Industria Iraultzaren benetako motor bihurtu zen. 

- Aplikazioak: garraioetan, fabriketako makinetan… 

 
- Fabrika berriak 

 
- Zertarako eraiki ziren: makina berriak eta langileak biltzeko. 

 
- Lana antolatzeko moduan aldaketa garrantzitsuak eman ziren: 

 
- Makinek zenbait langileren lana egiten zuten. 
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- Lanaren banaketa eta espezializazioa ekarri zuen. 

- Artisauek ez bezala, langile bakoitzak ekoizpen-prozesuaren zati bat egingo 

zuen, hau da, ez zuen egingo produktu osoa. 

 

 
- Sektore nagusiak 

 
- Ehungintza 

 
- Lehendabiziko makinak sartu ziren; aurrena, Spinning Jenny izenaz ezagutu 

zen iruteko makina mekanikoa izan zen. 

 
- Zergatik sartu ziren: biztanleriaren igoeraren eraginez, ehunen eskaera 

handitu zelako. 

 
- Aldaketa garrantzitsuena: makinak lurrunaren bidez mugitzen hasi zirenean 

etorri zen. 

 
- Baliabideak: kolonietatik zetorren lehengai anitz eta merkea zuten 

britainiarrek, gainera, langile ugari eta aurrerapen tekniko garrantzitsuak. 

 
- Ondorioak: 

 
- Kotoizko ehuna merkea eta kalitatezkoa izatea lortu zuten. 

- Irabazi handiak eskuratu zituzten. 

- Britainia Handiko ehungintza ikaragarri hazi zen. 

 
- Siderurgia 

 
- XVIII. medera arte: burdina labe txikietan galdatzen zenez, ekoizpena urria 

izan zen. 

 
- XVIII. mendetik aurrera: labe modernoak azaldu ziren.  

 
- Burdina tratatzeko teknika berriak erabili zituzten: pudelaketa-prozesua. 



108 
 

- Burdin urtuaz lan egiten zutenez, erregai ugari behar zuten, horregatik, 

egur-ikatza urritzen hasi zen. 

- Ondorioa: beste erregai baten beharra izan zuten, Britainia Handian 

ugaria zen koke-ikatza izan zen. 

 

BIGARREN INDUSTRIA IRAULTZA 

 
- Noiz hasi zen: 1870. urtetik aurrera, hain zuzen, teknologia, ekoizpen-sistema eta 

energia-iturri berriak sartu zirenean.  

 
- Energia-iturri berriak 

 
- Elektrizitatea: 

- Aplikazioak: kaleak eta etxeak argitzeko eta motorrei eragiteko erabili 

zen.  

 
- Petrolioa, hain zuzen, bere deribatuak (gasolina eta diesela). 

- Aplikazioak: motorrak mugitzeko erabili zen. 

 
- Sektore nagusiak 

 
- Siderurgikoa: 

 
- Bessemer bihurgailua erabiltzen hasi zen industria siderurgikoan. 

 

- Zer da: altzairua lortzeko makina 

- Ondorioak: 

- Prozesuaren gastua baxua zela eta, kalitateko altzairu merkea 

lortu zen. 

- Bere iraunkortasunagatik, malgutasunagatik eta prezioagatik 

altzairuak burdina forjatua ordezkatu zuen.  

 
- Aplikazioak: eraikuntzan, trenbideetan, makinetan...  
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- Industria kimikoa  

 
- Produktu berriak sortu zituen: dinamita, koloreztatzaileak, goma, 

farmaziako produktuak eta abar. 

 
- Merkatu zabala aurkitu zuenez, garapen handia izan zuen. 

 

Eskema: 5. GARRAIOEN IRAULTZA 

 
LEHEN FASEA: 

 
- Lurrunezko tren-makina 

 
- Erabilera: 

 
- Landaguneetan eta fabrika berrietan ekoitzitakoa, lehengaiak eta 

pertsonak garraiatzeko erabili zen. 

 
- Burdinbideak: 

- lurrunezko tren-makinaren benetako funtzionaltasuna eta garapena, 

lekualdatzeko burdinbideak erabili zirenean etorri zen. 

- Ideia ez zen berria, meategietan erabili baitzen; zaldiz edo idiz bultzatutako 

bagoiak errail batzuetatik pasatzen ziren zama garraiatzeko. 

- Eraldaketa etorri zen, bagoiak mugitzeko lurrun makina erabili zenean. 

 
- Lehen trenbide-lineak 

 
- Eraikitzailea: George Stephenson  

- Lehen trenbide-linea: zamak ikatz-meatze batzuetatik beste batzuetara 

garraiatzeko ireki zen. 

- Bidaiariak eramateko lehen trenbide-linea modernoa: Liverpool eta 

Manchesterren artean ireki zen.  
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- Lurrunontzia  

 
- Lehen lurrunontzia Robert Fulton ingeniari estatubatuarrak garatu zuen.  

 
- Noiz eta non lehendabizi: XIX. mendearen hasieran, Sena ibaian jarri zuen 

martxan lehen lurrontzia.  

 
- Aurreneko linea komertziala: lurrunontzi komertzialen aurreneko linea 

erregularra New Yorkeko estatuan ireki zuen.  

 
- Funtzionamendua: lurrunontziak paladun gurpil handiak erabiltzen zituzten 

mugitzeko.  

 
- Non erabili ziren: itsaso zabalerako ez zirenez egokiak, ibaietan edota kostatik 

oso gertu erabiltzen ziren. 

 
- Burdinazko kroskoa eta helizea asmatu zirenean, eta ontzietan erabiltzen hasi 

zirenean, ireki zitzaizkien guztiz itsasoko bideak motor-ontziei. 

 

- Ondorioak: 

- Itsasoan, ozeanoz besteko salgaien eta pertsonen garraioak garapen 

handia izan zuen.  

- Portuak hobetu ziren, eta kanal handiak ireki ziren (Suezko kanala, 

Panamako kanala). 

 
1. FASEA: 

 

- Elektrizitatea energia-iturri bezala erabiltzen hasi zenean, berehala aplikatu zen 

trenbideetan, tranbietan edo metroan. 

 
- Eztanda-motorra asmatu zenean, automobilaren sektorean erabili zen.  

 
- Ondorioak: 

 
- Hobeak eta egokiagoak zirenez, lurrun-makina ordezkatu zuten. 
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- Garraioen sektoreak ikaragarrizko garapena izan zuen. 

 
- Bestelako komunikazioak: 

 
- Telefonoa (Meucci)  

- Fonografoa (Edison)  

- Zinematografoa (Lumier anaiak)  

- Irratia (Marconi)  

 

Eskema: 6. FINANTZATZEKO ETA EKOIZTEKO SISTEMA BERRIAK II. 

INDUSTRIA IRAULTZAN 

Noiz: XIX. mendearen azken herenean 

EKOIZTEKO SISTEMA BERRIAK 

 
- Taylorismoa 

 
- Asmatzailea: Frederick Taylor ingeniari eta ekonomista estatubatuarra. 

 
- Zer da: denboraren kontrolean eta lanaren banaketan oinarritutako 

lan-metodo arrazionala. 

 
- Lan-sistema: lan-prozesua hainbat sekuentziatan antolatu zuen, eta langile 

bakoitza sekuentzia-prozesu batean espezializatzen zen, gainera, emaitza 

hoberenak lortzeko lan-denborak kronometratu egiten zituen. 

 
- Fordismoa 

 
- Asmatzailea: Henry Ford, Ford automobil-enpresaren fundatzaile 

estatubatuarra. 

 
- Zer da: serieko ekoizpenean eta muntaketa-katean oinarritutako lan-metodoa.  
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- Lan-sistema: langilea ez zen bere lanpostutik mugitzen, piezak makina baten 

bidez heltzen zitzaizkion eta. 

 
- Ondorioak 

 
- Ekoizpena handitu egin zen. 

 
- Produkzio-kostuek behera egin zuten. 

 
- Prezioak jaistea lortu zen, irabaziak murriztu gabe. 

 
- Kontsumo-gizartea garatzen lagundu zuten. 

 

FINANTZATZEKO SISTEMA BERRIAK 

 
- Lehen Industria Iraultza 

 
- Enpresak txikiagoak zirenez, inbertsioak ez ziren hain handiak.  

 
- Ondorioa: pertsona edo familia bakar baten eskuetan zeuden enpresa 

gehienak. 

 
- Bigarren Industria Iraultza 

 
- Inbertsio handiagoak eskatzen zituzten neurrian, finantziazioa lortzeko 

formula berriak sartu ziren: 

 
- Sozietate anonimoak. 

 
- Funtzionamendua: kapitala akzioetan zatitzen zuten burtsan saltzeko, 

eta, gero, erosleak sozietateko bazkide bihurtzen ziren; irabazi 

azkarrak lor zitzaketenez, inbertitzaile asko erakarri zituzten, baina 

inbertitutako guztia galtzea ere gerta zitekeen. 

 
- Bankuak. 
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- Funtzionamendua: enpresek behar zuten kapitala, bakuen bidez ere 

lortzen zuten, maileguak jasotzen zituzten edota bankuek enpresako 

akzioak erosten zituzten, modu horretan, akziodun kapitalistak 

bihurtzen ziren. 

 
- Zenbait enpresa-kontzentrazio mota sortu ziren: 

 
- Kartela, holding-a eta trust-a. 

- Zertarako: inbertsio handiei aurre egiteko, enpresen arteko lehia 

eragozteko eta merkatua kontrolatzeko. 

Eskema: 7. KLASE-GIZARTEA ETA HIRIETAKO BIZIMODUA 

 

KLASE-GIZARTEA 

 
XIX. mendeko aldaketa politiko-ekonomikoek klase-gizartea sortzea, eta Antzinako 

Erregimeneko estamentu-gizartearekin bukatzea eragin zuten. 

 
- Ezaugarri nagusiak 

 
- Gizarte berri horretan, norbanakoen ondasunek (jabetzak, dirua…) markatzen 

zuten klase soziala, eta ez jaiotzak, estamentu-gizartean bezala. 

 
- Pertsonaren egoera ekonomikoa aldatuz gero, mailaz igotzeko edo jaisteko 

aukera zegoen. 

 
- Ahalegin eta merezimendu pertsonalek, teorian behintzat, pisu handia izan 

zuten. 

 
- Liberalismoak berdintasun juridikoa aldarrikatu zuen, eta, beraz, gizarteko kide 

guztiei lege berdinak aplikatzen zitzaizkien. 

 
- Teorian, klase guztietako pertsonek eskubide eta aukera berdinak izango 

zituzten, baina eguneroko errealitatean, klaseen arteko desberdintasunak 

handiak izan ziren. 
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- Gizarte-klaseak: 

 
- Goi-mailakoak  

 
- Nork osatua: latifundistak, industria-burgesia, negozio- eta banku-gizonak, 

garrantzi handiko politikoak eta funtzionarioak. 

 
- Ahalmen ekonomiko handia zutenez, gizarteko elitea osatu zuten, eta 

garaiko ekonomia, politika eta gizartea kontrolatu zuten.  

 
- Erdi-mailakoak 

 
- Nork osatua: maisuak, abokatuak, mediku batzuk, administrazioko eta 

armadako erdi mailako postuak zituztenak eta hirietako merkatari txikiak. 

 
- Talde heterogeneoa izan zen. 

 
- Biztanleria osoaren % 25-30 ziren.  

 
- Behe-mailakoak  

 
- Nork osatua: zerbitzuetako eta fabriketako langileak, jornalariak, eta, oro 

har, ahalmen ekonomiko baxua (apala) zuten herritar guztiak.  

 
- Bizi-maila eskasa zen. 

 
- Biztanleriaren % 65 ziren. 

 
- Proletarioak 

 
- Nortzuk dira: industrializazio prozesuaren ondorioz sortutako langile-talde berria 

zen. 

 
- Horien bizi-baldintzak gogorrak ziren 

 

 
ARRAZOIAK 
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- Osasunerako kaltegarriak ziren fabriketan egiten zuten lan. 

- Ez zuten inolako eskubiderik (erretirorik, gaixotasun asegururik… ). 

- Soldatak oso txikiak zirenez, justu-justu bizirik irautera heltzen ziren. 

- Umeak oso gazte hasten ziren lanean, eta emakumeek bezala, gizonezkoek 

baino gutxiago kobratzen zuten.  

 
- Pairatzen zuten egoeragatik, apurka-apurka klase-kontzientzia hartu zuten, eta, 

euren bizi-maila hobetzeko, mobilizatzen hasi ziren, garai hartako 

langile-mugimenduak bultzatuz. 

 

HIRIETAKO BIZIMODUA 

 
- Industrializazioarekin, hiriak handitu egin ziren, ondorioz, zenbait auzo berri 

azaldu ziren.  

 
- Burgesak eta proletarioak izan ziren auzo horietako biztanle nagusiak, baina 

euren bizimodua oso desberdina izan zen.  

 
- Burgesen egoera: 

 
- Etxeak: 

 
- Gehienak handiak eta dotoreak ziren. 

- Goiko solairuan familia bizi zen, eta behekoan zerbitzua. 

- Bizimodu erosoa izateko, ur-korrontea, argia, gorozki-ura kanalizatzeko 

hodiak eta abar izaten zituzten.  

 
- Auzoak:  

 
- Ondo hornituta egoten ziren, argiak, estoldak… izaten baitzituzten.  

- Kaleak erregularrak eta zabalak izaten ziren. 

 
- Janzkera: 
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- Gizarte-klasea ondo nabarmentzeko, kalitate oneko arropak eta 

garestiak janzten zituzten.  

 
- Burgesen gustu berriak: 

 
- Hirietan antzokiak, aisialdi-klubak, futbol-klubak… sortu ziren. 

- Adibidez, Bilboko Arriaga antzokia eta Athletic futbol-kluba garai 

hartakoak dira. 

 
- Proletarioen egoera: 

 
- Etxeak: 

 
- Zenbait solairutakoak izaten ziren, txikiak eta altzari eta zerbitzu 

gutxirekin hornituta. 

-  Jendea pilatuta bizi zenez, gaixotasunak erraz zabaltzen ziren, 

infekziosoak bereziki.  

 

- Auzoak: 

 
- Industriaguneetatik gertu zeuden, higiene eskaseko auzoak ziren. 

- Ez zuten oinarrizko zerbitzurik (estolderia, zabor-bilketa…). 

- Kaleak estuak eta zikinak izaten ziren.  

 
- Jantziak:  

 
- Etxeak eta auzoak bezala, pobreziaren eta gizarte-klasearen ispilu izaten 

ziren. 

 

Eskema: 8. LANGILE-MUGIMENDUA 

 
Non eta noiz hasi zen: Britainia Handian hasi, eta XIX. mendean garatu zen.  

LANGILEEN IDEOLOGIAK 
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- Marxismoa 

 
- Ideologo nagusiak: Karl Marx eta Friedrich Engels 

 
- 1848an, euren ideiak zabaltzeko manifestu komunista argitaratu zuten. 

 
- Marxek bi talde bereizi zituen klase-gizartean: 

 
- Burgesak:  -Proletarioen zapaltzaileak . 

  -Ekoizpen-baliabideen jabe ziren. 

 
- Proletarioak: -Burgesek esplotatuak.  

 -Lan-indarra saltzen zuten soldata baten truke.  

 
- Kritikatu zuten: Klase-gizartea, sistema kapitalista, burgesen boterea, 

liberalismoa...  

 
- Asmoak: 

- Klase-gizartearekin amaitzea eta klaserik gabeko gizartea eraikitzea. 

 
- Jabetza pribatuarekin amaitzea eta jabetza kolektiboa ezartzea. 

 
- liberalismoak eraikitako sistema deuseztatzea. 

 
- Nola: 

- langileak sindikatu eta alderdi politikoetan antolatuko ziren, eta 

iraultza bultzatuko zuten boterea eskuratzeko. 

 
- Gero, gizarte komunista justuagoa antolatzeko, eta behar ziren 

aldaketak egiteko, langileen diktadura ezarriko zuten. 

 
- Anarkismoa 

 
- Ideologo nagusia : Mijail Bakunin  

 
- Asmoak:  
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- Banakako askatasun handiena lortzea. 

 
- Norbanakoen askatasuna mugatzen zuen guztiarekin amaitzea, hain 

zuzen, Kapitalismoarekin, klase-gizartearekin, erlijioarekin, 

estatuarekin eta horiekin lotutako kontrol-bitartekoekin (polizia, 

armada, gobernua, estatuen arteko mugak…). 

 
- Gizartea ekoizpenean eta kontsumoan berdintasuna bermatzea 

bilatzen zuen erkidegoetan (komunetan) antolatzea. 

 
- Jabego kolektiboa ezartzea. 

 
- Ez zuten estatua onartzen, eta, beraz, ez zuten hauteskundeetara 

aurkezteko beharrik ikusten. Hori dela eta, ez zuten alderdi politikorik 
sortu.  

 

- Kritikatu zuten: Klase-gizartea, sistema kapitalista, liberalismoa, burgesen 

boterea...  

 
- Nola lortu helburuak: eurek planteatzen zuten sistema ezartzeko, iraultza zen 

bidea, eta hori antolatzeko, langile-sindikatuak sortu zituzten.  

 
LANGILEEN LEHEN EKINTZAK 

 
- Ludismoa 

 
- Mugimendu horretako kideak lantegietan makineria sartzearen aurka azaldu 

ziren. 

 
- Zergatik: pertsonen eskulana ordezkatzen baitzuen, eta lanpostuak galtzen 

zirelako.  

 
- Ekintza nagusiak: 

 
- Makinak txikitu zituzten. 
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- Lehen ekintzak ehuleek egin zituzten, ehundegietan sartu baitziren 

lehen makina mekanikoak.  

 
- Kartismoa 

 
- Eskaera: lan-eskubideez gain, langileen eskubide politikoak eskatu zituzten, 

adibidez, sufragio unibertsala. 

 
- Ekintza: mugimenduaren antolatzaileek Herritarren Gutuna aurkeztu zioten 

Britainia Handiko parlamentuari; dokumentuan mugimenduaren oinarrizko 

eskaerak idatzi zituzten. 

 
LANGILEEN LEHEN ELKARTEAK 

 
- Elkarri laguntzeko sozietateak 

 
- Helburua: norbait gaixorik edo langabezian geratuz gero, laguntza jasoko zuen.  

 
- Antolakuntza: erkide-kaxak antolatu zituzten, eta langile bakoitzak kuota bat 

jartzen zuen, etor zitezkeen arazoei aurre egiteko.  

 
- Sindikatuak 

 
- Bi modelo nagusitu ziren: langile-sindikatuak (trade unions) eta kooperatibak. 

 
- Trade unions:  

 
- Lanbide eta herrialde bereko langileak elkartzen zituen erakundeak ziren.  

- Hasieran, elkarri laguntzeko elkarteak ziren, baina euren helburuak eta 

funtzioak handiagotu zirenean, eta estatu mailako elkarteak bihurtu 

zirenean, langile-sindikatu bihurtu ziren. 

- 1829an jatorri irlandarreko langile batek, John Dohertyk, lehen sindikatu 

nazionala sortu zuen. 

 

- Kooperatibak:  
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- Enpresak gestionatzeko, modu berri bat planteatu zuten, hain zuzen, 

elkarren arteko kolaborazioan oinarrituta, enpresa demokratikoagoak 

bultzatuz.  

- Defendatzaile garrantzitsuena: Robert Owen 

 

LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEA (LNE). 

 
- Hasieran, langile-antolaketak lokalak edo estatu mailakoak izan ziren, baina laster 

ikusi zuten nazioarteko erakunderen baten beharra. 

 
- Ondorioz, Langileen Nazioarteko Elkartea (LNE) edota Lehen Internazionala 

antolatu zen. 

 
- Non: Londresen.  

 
- Partaidetza anitza izan zen. 

 
- Bi doktrina aurrez aurre jarri ziren :    - Sozialismoa (Karl Marx)  

 - Anarkismoa (Mikhail Bakunin) 

 
- Langileen borroka gogorra eta luzea izan zen, baina pixkanaka-pixkanaka hainbat 

eskubide lortu zituzten, adibidez, lanaldia murriztea edota haurren lana mugatzea. 

 

Eskema: 9. INDUSTRIALIZAZIO-PROZESUA EUSKAL HERRIAN 

 
BIZKAIKO INDUSTRIA-EREDUA 

 
Noiz: XIX. mendearen bigarren erdialdean. 

 
- Burdin-meatzaritza eta siderurgia 

 
- Meatzaritzatik ateratako kapitalak Bizkaiko industrializazioa bultzatu zuen. 

 
- Bi faktorek lagundu zioten meatzaritzaren garapenari: 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://eu.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakunin
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- Espainiako 1868ko Meategien Legea onartzeak; meategiak ustiatzeko 

baldintzak hobetu zituen. 

 
- Bessemer bihurgailuaren aplikazioak siderurgian: 

- Bihurgailuak fosfororik gabeko burdinaren erabilpena eskatzen zuen. 

- Burdina egokiena bi tokitan aurki zitekeen: Suedian eta Bizkaian. 

- Bizkaikoa itsasotik gertu zegoenez eta erraz atera zitekeenez, 

arrakasta handia izan zuen. 

 
- Bezero nagusia: Ingalaterra. 

 

- Bilbotik abiatzen ziren ontziak burdin-meaz kargaturik ateratzen 

ziren, eta Ingalaterrako ikatzez beterik itzultzen ziren, Bizkaiko 

siderurgia-enpresak hornitzeko.  

 
- Ondorioak: 

 
- Hainbat mea-konpainia sortu ziren Bizkaian. 

 
- Meategien merkataritzatik ateratako zenbait kapital siderurgian inbertitu 

zutenez, siderurgia-enpresak sortu ziren: 

- Ybarratar familiak Bilboko Labe Garaiak.  

- Victor Chavarrik La Vizcaya enpresa.  

- Azken bi horiek eta La Iberia enpresa batu ondoren, Bizkaiko 

Labe Garaiak sortu ziren.  

- Teknologia aldetik atzeratuta zeudenez, kanpotik ekarri zuten. 

 
- Merkatu nagusia: Espainia 

 
- Ontzigintza  

 
- Burdin-mea Britainia Handira esportatzeko, eta ikatza inportatzeko, ontziak 

behar ziren, eta horiek eraikitzeko sortu ziren ontziolak. 
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- Garrantzitsuenetarikoak: Nerbioi Ontziolak edota Euskalduna. 

 
- Zerbitzuak 

 
- Industrializazioarekin batera hainbat zerbitzu sortu ziren:  

- Aseguru-konpainiak: La Auroroa, La Polar 

- Trenbideak: Vasco-Navarro trenbidea…  

- Bilboko kanpoko portua 

- Banku boteretsuak: Bilboko Bankua, Bizkaiko Bankua 

- Bilboko burtsa 

- Deustuko Unibertsitatea 

 
- Industrien jabeak 

 
- Bizkaiko kapitala esku gutxitan kontzentratu zen, eta familia gutxi batzuk izan 

ziren meategi eta enpresa garrantzitsuen jabe: Ybarra, Chavarri, Sota, Aznar, 

Etxebarria... 

 
- Bizitokia: Nerbioi itsasadarraren eskuinaldeko luxuzko auzo berrietan bizi ziren.  

 

GIPUZKOAKO EREDU INDUSTRIALA 

 
- Ezaugarri orokorrak: 

 
- Jabeak: gehienak inbertitzaile txiki eta ertainak izan ziren. 

 
- Kokalekua:  

 
- Enpresak probintzian zehar sakabanatu ziren, eta zenbait 

espezializaziogune sortu, gehienbat ibaien arroetan:  

- Oria arroan: papergintza 

- Urola arroan: ehungintza eta espartin-industria 

- Deba arroan: metalurgia, armagintza 

- Donostia eta inguruko herriak ere industriagune garrantzitsuak izan 

ziren: Errenteria, Pasaia, Hernani, Irun... 
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- Papergintza 

 
- Non: Tolosan 

 
- Lehen lantegia: La Esperanza (Espainian paper jarraitua ekoitzi zuen lehen 

lantegia) 

 
- XX. mendearen hasieran, sektoreko hamaika enpresa batu ondoren, Papelera 

Española enpresa sortu zuten, eta trust modura funtzionatu zuen.  

 
- Ehungintza 

 
-  Enpresa garrantzitsuenetarikoak: 

 
- Bergarako mahoizko telak. Oso famatuak izan ziren. 

- Tolosako txapelak (Boinas Elosegui)  

 
- Metalurgia 

 

- Bizkaiko burdina gertu zegoenez, familia-enpresari batzuek aprobetxatu egin 

zuten, sektore hori bultzatzeko.  

 
- Garrantzi handiko enpresak sortu ziren:  

- Union Cerrajera  

- Sociedad Española de Construcciones Metalicas (1917an CAF bihurtua) 

- Patricio Etxeberria 

 

- Armagintzak 

 
- Kokapena: Eibar, Soraluze  

 
- Hazkunderik handiena: Lehen Mundu Gerran  

 
- Gerra osteko krisiak birmoldatzera behartu zituen 
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- Ondorioz, enpresa berriak sortu ziren:  

- Bizikleta-enpresak: Orbea 

- Josteko makinen enpresak: Sigma eta Alfa  

 
- Zerbitzuak 

 
- Gipuzkoako Bankua sortu zen . 

 
- Dena dela, bankuek baino garapen handiagoa aurrezki-kutxek izan zuten: 

- Donostiako Aurrezki Kutxa  

- Gipuzkoako Aurrezki Kutxa  

 

ARABA ETA NAFARROAKO INDUSTRIA-EREDUA 

 
- Noiz: 

 
- Arabako eta Nafarroako industrializazio-prozesua Bizkaikoa eta Gipuzkoakoa 

baino beranduago hasi zen. 

 
- XX. mendearen 50eko hamarkadaren bukaeran hasi, eta 60ko hamarkadan izan 

zuen unerik garrantzitsuena. 

 
- Bultzatzaile nagusiak: erakunde ofizialak 

 

 


