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1. AURKEZPENA 
 
 
GASTEIZ, HEZIKETARAKO ESPAZIO GISA izeneko heziketa-programa Udalak taxutu du, 
honako asmo honekin: hiria ezagutzeko OBJEKTU gisa, ikasketarako TOKI gisa eta 
hezkuntzako ERAGILE gisa baliatzea. 
 
 
Hezitzaile izateko, hiri batek, zeregin tradizionalak ez ezik, nahita eta arduratsu bere gain 
hartu behar ditu beste zeregin hauek ere: «bere herritar guztiak heztea, sustatzea eta 
garatzea, haur eta gazteengandik hasita» (Bartzelonako Deklarazioa, Hiri Hezitzaileen I. 
Biltzarra, 1990). 
 
 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak, programa honen bitartez, hiriaren eta eskolaren 
arteko elkarrekintza-dinamika sortu nahi du. Hartara, Gasteizko herritarrei (eskola- 
umeengandik hasita) aukera eta bultzada emango die, hiria ezagutu eta bizi dezaten. 
 
Programaren giltzarrietako bat dira HISTORIA ETA ARTE IBILBIDEAK. 
 
Ibilbidea, izatez, hiria ezagutzeko jarduera bat da, eta honako helburu hauek ditu: 

 
- Gasteizko toki eta eraikin adierazgarrietan barrena ibilbide didaktikoak eginez, 

bertatik bertara ezagutzea garai historiko jakin baten ezaugarriak eta garai hark 
gaur egungo hirian duen eragina. 

 
- Hiriaren ezagutza praktikoa sustatzea. Hartara, hiriak eskaintzen dizkigun baliabide 

eta zerbitzuak ezagutu eta erabiltzeko behar den informazioa ematen zaie ikasleei. 
 

- Ibilbidearekin lotura duten emakumeak ikustaraztea; aitortzea eta balioan jartzea 
historian, kulturan, artean eta politikan egin duten ekarpena.  

 
- Ikasleen artean, ingurunea, oro har —eta historia eta arte ondarea, bereziki— 

balioetsi eta errespetatzeko ohiturak eta jarrerak sustatzea. 
 
 
Programa honetako baliabide didaktikoetako bat Irakaslearen koadernoa da. Ibilbidean parte 
hartuko duten irakasleek koaderno honetan aurkituko dute ikasgelako jarduera prestatu eta 
osatzeko behar duten informazioa. Hala, ikasleek modu aktiboan parte hartzea eta jarduerari 
etekin handiagoa ateratzea errazten da. 
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Hurrengo taulan, programaren ezaugarri nagusiak ageri dira. 
 
 

Ibilbidea Hartzaileak Baliabide didaktikoak Iraupena 
Taldea bitan 

banatuko da kopuru 
honetatik aurrera*: 

Lantegiak Santa 
Maria katedralean 

DLHko 1. mailatik 
5.mailara 

 
Maila bakoitzean Power 

Point bat. 
Monitore-gidaria 

 

2 ordu Ez da banatzen 

Gasteizko ahozko 
memoria, 1940-

1965 
DLHko 4. maila 

Power Point, argazkiak. 
Monitorea eta adineko 
pertsona  boluntarioak 

Ordubete Ez da banatzen 

Udala 

Lehen Hezkuntzako 
5.a eta 6.a Unitate didaktikoa, 

irakaslearen koadernoa, 
ikaslearen koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

Ordubete eta  
30 minutu 

26 ikasle edo 
gehiago 

HHI eta helduen 
taldeak 

Erdi Aroko Gasteiz 

Lehen Hezkuntzako 
5.a eta 6.a 

 
DBHko 1. zikloa 

Unitate didaktikoa, 
DVDa, irakaslearen 

koadernoa, ikaslearen 
koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

2 ordu 
 

21 ikasle edo 
gehiago 

HHI eta helduen 
taldeak 

25 ikasle edo 
gehiago 

Santa Maria 
katedralera bisita 

Lehen Hezkuntzako 
6.a 

 
DBH 

DVD, Ikaslearen 
koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

Ordubete eta 
15 minutu 

 
 

27 ikasle edo 
gehiago HHI eta beste talde 

batzuk 

San Pedro Eliza 
DBH, DBHO, HHI eta 

helduen taldeak 

Irakaslearen koadernoa, 
ikaslearen koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

 
Ordubete eta  

30 minutu 
Ez da banatzen. 

Artxiboak 
ezagutzea 

DBH, DBHO, HHI eta 
helduen taldeak 

DVDa, irakaslearen 
koadernoa, ikaslearen 

koadernoa. 
Monitore-gidaria. 

 
2 ordu 

 

15  ikasle edo 
gehiago 

Idazketa eta 
idatzitakoa. 
Artxiboak 

DBH, DBHO,  HHI eta 
helduen taldeak 

PPT, irakaslearen 
koadernoa, ikaslearen 

koadernoa. 
Monitore-gidaria 

3 ordu 
15  ikasle edo 

gehiago 

Gasteiz 
Neoklasikoa 

DBHko 2. zikloa 
 

Unitate didaktikoa, 
DVDa, irakaslearen 

koadernoa, ikaslearen 
koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

 
 

2 ordu 
 

21 ikasle edo 
gehiago 

HHI eta helduen 
taldeak 

25 ikasle edo 
gehiago 
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XIX. mendeko 
zabalgunea 

DBHko 2. zikloa 
Unitate didaktikoa, 
DVDa, irakaslearen 

koadernoa, ikaslearen 
koadernoa. 

Monitore-gidaria. 

2 ordu 
 

21 ikasle edo 
gehiago 

HHI  eta helduen 
taldeak 

25 ikasle edo 
gehiago 

Santa Maria 
Katedrala: argiaren 

elizpea 

DBH, DBHO eta beste 
talde batzuk 

Monitore-gidaria Ordubete Ez da banatzen 

Ikustarazi 
beharreko historia: 

emakumeak 
Gasteizen 

DBHko 2. zikloa, 
DBHO, HHI eta 
helduen taldeak 

Ikus- entzunezko 
materiala, Irakaslearen 

koadernoa. 
Monitore-gidaria. 

2 ordu. 
21 ikasle edo 

gehiago 

 
*Zehaztutako ikasle-kopurutik aurrera, bi taldetan banatuko dira ikasleak. Kasu horretan, 
irakasleaz gain, beste arduradun bat etortzea gomendatzen da, azpitalde baten ardura har 
dezan.  
 
 

2. ANTOLAKUNTZA 
 
 
Jarraian, irakasleek ibilbidea prestatzean kontuan izan beharreko zenbait alderdi aipatuko 
ditugu: 

 
Irakasleen parte-hartzea 

 
Parte hartzen duen irakasleak honako zeregina izango du: ibilbide osoan zehar 
ikasleek jokabide egokia eta arreta izan dezaten zaintzea. Era berean, irakasleak oso 
parte hartze garrantzitsua izango du jardueran. Beharrezkoa deritzon aldiro, esku hartuko 
du, monitorearen azalpenak osatzeko edo azalpen horiek taldearen ezaugarriei egokitzeko. 

 
Ikasle-kopurua zenbateko jakin bat baino handiagoa baldin bada (ikusi aurreko orrialdeko 
taula), bi azpitalde egingo dira. Kasu horretan, irakasleaz gain, bigarren arduradun bat 
etortzea gomendatzen da, azpitalde baten ardura har dezan. 

 
Ikasleentzako oharra 

 
Ezinbestekoa da ikasleak jabetzea ibilbidea ez dela txangoa, hezkuntza-jarduera baizik. 
 
Halaber, garrantzitsua da ikasleek arropa egokia janztea, bereziki egun hotz eta 
euritsuetan, osterantzean zaila baita ibilbidea normaltasunez egitea.  
 

 
Jarduerara etortzea 

 
Ibilbidea egiteko ezinbestekoa da aldez aurretik ibilbideari dagokion bideoa ikustea.  
Jarduerara etortzerik ez baldin baduzue, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari garaiz 
jakinarazi behar diozue, jarduera-eguna baino hiru egun baliodun lehenago 
gutxienez, data aldatu ahal izateko. Jarduerara aurreabisurik gabe eta arrazoibide 
egokirik gabe huts egiten duenak ezin izango du beste egun batean egin. Gainera, 
hurrengo ikasturteetan jardueratik kanpo uztea eragin dezake. 

 
 

Garraioa 
 

Ikastetxeek garraiorako diru-laguntza eskatu ahal izango dute, gastuen zati bat ordaintzeko. 

 

https://youtu.be/bCIr5AN0ri4
https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/j30-01s/contenidoAction.do?lang=eu&locale=eu&idioma=eu&uid=u_5a9eee4b_16addca06f8__7e0f
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3. HELBURUAK 
 
Ikus ditzagun, segidan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzat 
prestatutako Gasteiz neoklasikoa ibilbidearen helburuak: 
 

➢ Gasteiz neoklasikoa izenarekin ezaguna dugun espazioaren ingurune fisikoa eta 
historikoa zein den zehaztea. Eremu natural edo fisikoaren ezaugarriekin lotuko 
ditugu historian zehar hor bizi izan diren gizabanakoen bizimoduak. 
 

➢ Neoklasizismoaren garaiko historiak, hirigintzak, arteak eta gizarteak Gasteizen 
dituen ezaugarri nagusiak ezagutzea, bai eta gaur egun arte izan duten bilakaera 
ere. 
 

➢ Hiriaren zabalkundea eta zabalkunde hura eragin zuen faktore-multzoa ezagutzea. 
 

➢ Historiako garai hartan egindako aldaketei eta haien ondorioei buruzko ikuspegi 
orokorra izatea. 
 

➢ Garai hartako gizartean, gizarte klaseetan eta kultura mugimenduetan sakontzea. 
 

➢ Neoklasizismoaren ezaugarri nagusiak ezagutzea, eta hiriko aldi horretako 
arkitekturan eta hirigintzako diseinuan nola gauzatu diren ikustea. 
 

➢ Hiriko alde horretan ditugun eraikuntza neoklasikoek —hala nola Arkupea eta 
udaletxea— dituzten ezaugarriak eta kokalekua ezagutzea, eta Arabako Foru 
Aldundiaren jauregiaren barrualdea bisitatzea. 
 

➢ Eraikinetan erabilitako eraikuntza-materialak eta elementuak bereiztea. 
 

➢ Justo Antonio Olagibel arkitektoaren lan garrantzitsua ezagutzea, hirian estilo 
neoklasikoak izan duen ordezkari gorena denez. 
 

➢ Hiriak duen historia- eta arte-ondareari buruzko balioespena eta errespetua 
sustatzea.. 

 
 

4. EDUKIAK 
 
 
Ibilbide honen edukiek alderdi hauek dituzte ardatz: 
 

• Neoklasizismoaren garaiaren aurrekari historikoak. 

Erdi Aroa. 
Politika, ekonomia, gizarte eta kultura arloetako aldaketak. 
Hirigintzako aldaketak eta hobekuntzak. 

• Garai neoklasikoko historiak, hirigintzak, arteak, ekonomiak eta gizarteak 
Gasteizen dituen ezaugarri nagusietara hurbiltzea. 

• Neoklasizismoaren garaian egindako eraikin nabarmenak: jatorria eta oraingo 
erabilera. 

• Neoklasizismoaren eraikuntza- eta arte- ezaugarriak. 
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5. METODOLOGIA 
 
 
Jarduerak hainbat zati berezi ditu: 
 

1. Ibilbidea egin aurreko jarduerak. Ikasgelan egingo dira, irakasleek dinamizatuta. 
 

2. Ibilbidea, eremu neoklasikoan zehar, monitore-gidariak dinamizatuta. 
 

3. Ibilbidea egin ondorengo jarduerak. Ikasgelan egingo dira, irakasleek 
dinamizatuta. 

 
 
Ibilbidean zehar egingo diren ekintza eta jardueren bidez, ikasleen pentsamendu 
sortzailea eta kritikoa sustatuko da.  
 
Ibilbidean, parte-hartzaileen arteko harreman-prozesu egokia bultzatuko da. Hartara, 
indartu egingo dira taldearen kohesioa, ikasleen parte-hartze aktiboa, errespetua eta talde- 
lana. 
 
Monitore-gidaria ibilbidearen edukiak egokitzen saiatuko da, parte-hartzaileen 
ezagutzen maila berean izan daitezen. Era berean, talde bakoitzaren ezaugarrietara 
egokituko du ibilbidea. Behar izanez gero, esku hartzeko estrategiak aldatuko ditu. 
 
Ibilbideak ikaskuntza praktiko eta orokorra dakar, hiriaren bizitza bera ere halakoxea 
baita. Jardueran sartuta daude alderdi kognitibo, estetiko eta etikoak (ikasleek ezagutzak, 
trebetasunak, ohiturak eta balioak bereganatzea). Hartara, gizartean parte-hartze kritiko eta 
eraikitzailea izatea bultzatzen da. Asmoa da parte hartzaileek ardura har dezatela euren 
ingurunearekiko, ondarearekiko eta kontserbazioarekiko. 
 
 

6. IBILBIDEA EGIN AURREKO JARDUERAK 
 
 
Ezinbestekoa izango da, ibilbidean parte hartzeko, aldez aurretik bideo hau ikusia 
izatea: Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko ikasleentzat prestatutako Gasteiz 
Neoklasikoa ibilbidearen bideoa, alegia. Ikus-entzunezko hori ikastetxeari bidali zion 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak, eta sarean dago ere. Gomendatzen dugu ibilbidea egin 
baino ez askoz lehenago ikus dezatela DVDa. Horrela, errazago ulertuko dituzte ibilbidean 
garatuko diren edukiak, eta hobeto aprobetxatuko dute jarduera. 
 
DVDa ikusteaz gainera, gomendatzen dugu irakasleak ikasgelan esplika ditzala ibilbidean 
garatuko den gaiaren edukirik garrantzitsuenak. 
 
Jarraian, irakasleei ibilbidea prestatzeko lanetarako baliagarri izango zaizkion hainbat 
ariketa zehaztuko ditugu. 
 

 
LEHENENGO ARIKETA 

 
XVII. mendearen zati handi batean, eta XVIII.aren hasieran, geldialdia gertatu zen 
hiriko bizitzako alderdi guztietan. Izan ere, estu bizi zen jendea Espainian eta 
Europan, kontinentean nagusigoa lortzearren egiten ziren gerra etengabeak zirela 
kausa. 
 
 
 

https://youtu.be/bCIr5AN0ri4
https://youtu.be/bCIr5AN0ri4
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Hala ere, XVIII. mendean sartuta, Gasteizi onura egin zioten hainbat gertakari izan 
ziren Europan eta Espainian. Gertakari horiek ekonomia suspertzea eta biztanle-
kopurua handitzea ekarri zuten. Egoera berriak behartuta, hiria Erdi Aroko 
esparrutik kanpora zabaldu beharrean izan zen. 
 

1.1. Adieraz itzazu hiriaren zabalkundea eta hobekuntzak eragin zituzten 
arrazoiak. 

1.2. Eskura ezazu Gasteizko plano bat, eta adieraz itzazu Erdi Aroko hiriaren 
mugak, eremu neoklasikoa eta XIX. mendeko zabalgunea.  

 
 
BIGARREN ARIKETA 

 
Ilustrazioa da Europan eta Amerikan, XVIII. mendean, nagusi izan zen mugimendu 
filosofiko eta literarioa. Ilustrazioaren bereizgarri da giza-bizitzako arazo guztiak 
konpontzeko bidea arrazoia dela sinestea. Mugimendu hark erreforma ugari 
eragin zuen. 
 

2.1. Azter ezazu mugimendu horren iritsierak hiriko gizarte eta kultura 
alderdietan ekarri zuen garapena. 

 
 

 
HIRUGARREN ARIKETA 

 
Hiria hazteko faktore garrantzitsuenetako bat ekonomia-jardueraren areagotzea 
izan zen. Horren eraginez, besteak beste, biztanle-kopurua hazi zen.  
 

3.1. Talde-lana eta bateratze-lana: lantalde bakoitzak aztertuko du zer 
faktorek eragin zuten ekonomia-jardueraren areagotzea. Ondorioak talde 
osoari azalduko zaizkio ondoren, faktore horiek kausa-efektu ikuspegitik 
lotzen saiatuta. 

 
 

LAUGARREN ARIKETA 
 
Garai hartan, Neoklasizismoa zen arte estilo nagusia Europan. 
 

4.1. Bila eta idatz itzazu arte neoklasikoaren ezaugarri nagusiak. 
 
 

7. IBILBIDEA 
 
 

• Montehermoso kulturunea 
 
Monitore-gidariak Montehermoso kulturuneko sarrera nagusian egingo dio harrera 
ikasle-taldeari. 
 
Taldea 20 ikasle baino gehiagokoa baldin bada, bi azpitaldetan banatuko da, 
bakoitza monitore batekin. Kasu horretan, irakasleaz gain, bigarren arduradun bat 
etortzea gomendatzen da, azpitalde baten ardura har dezan. 
 
 
Lehendabizi, monitore-gidariak ibilbidea aurkeztuko die ikasleei. Metodologia 
azalduko die, eta ikasleen ezagutza-maila zein den ezagutzen saiatuko da, 
ibilbidearen edukiak maila horretara egokitzeko 
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• Eskoriatza-Eskibel jauregia. 
XVI. mendearen hasieran eraiki zuten, eta XVIII. Mendean honako izenarekin izan 
zen ezaguna: “Elkartearen etxea”. Izan ere, bertan egiten zituen bilerak 
Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak. Bertan ireki zuten, halaber, Gasteizko 
lehenengo Doako Marrazki Eskola.   

• Erdi Aroko hiriguneko Enpresa Zentroa (antzinako Marrazki Akademia). 
Egun enpresa-zentro bat dagoen tokian, Marrazki Akademia egon zen 1831etik 
1924ra (gerora Arte eta Lanbide Eskola izendatua). Mende osoan zehar, ikasle eta 
irakasle ugari pasa zen gela horietatik, eta horietako askok eskultura- eta 
arkitektura-lan garrantzitsuak egin zituzten, bisitan ikusiko dugun moduan.  
 

• Aihotz plaza (Matxete plaza).  
 
Eremu hori XIX. mendearen hasieran sortu zen, Arkupea eraiki eta gero lurrak 
berdindu zituztenean.  
 
Historian izan duen eginkizun adierazgarriena deskribatuko dugu. Hantxe egiten 
zuen karguaren zina prokuradore nagusi edo sindikoak. 
 

• Arkupea 
 
Gune horretan ikus dezakegun estilo neoklasikoaren ezaugarri nagusiei buruzko 
sarrerako azalpenaren ondoren, Arkupea eraikitzeak ekarri zuen hirigintza-soluzioa 
azalduko dugu. Izan ere, hiriaren sorburu izan zen muinoko goialdearen eta 
behealdearen arteko lotura da. 
 
Puntu honetan, hiriko bi alde horien garaiera-mailen arteko aldea gainditzeko 
asmatu zuten terrazen sistema esplikatuko dugu. 
 

• Antzinako Espainiako Bankuaren eraikina 
 
Ikuspegi horretatik, argiago nabarituko ditugu Judizioko arkupearen eta Hegaleko 
arkupearen arteko ezberdintasunak. 
 
Bestalde, orain-berriki arte Espainiako Bankuaren egoitza izan zen eta lehenago 
Santiago ospitalearen eta Principal Antzokiaren kokaleku izan zen eraikuntza 
deskribatuko dugu. 2018tik aurrera Terrorismoaren Biktimen Memoriaren Zentro 
berria hartu du barne.  

 

• Espainia plaza 
 
Espainia plazaren ezaugarri bereziak azalduko ditugu. Erdi Aroko harresietatik at 
egindako lehenengo eraikuntza izan zen. Udaletxea hantxe eraikitzeko helburu 
nagusiarekin egin zuten, eta orain ere hantxe dago, plazaren iparraldean. Era 
berean, historian zehar izan dituen eginkizunak eta egin dizkioten aldaketak 
aipatuko ditugu. 
 

• Andre Maria Zuriaren plaza 
 
Atal honetan azalduko ditugu Erdi Aroko hiriari zer-nolako aldakuntzak egin 
zizkioten, Gasteizi zabalgune neoklasikoa emateko asmoz. Orobat, garai hartan 
egindako aldaketak esplikatuko ditugu. 
 
Plaza Zaharra izena zuen plaza horretan egindako aldaketak azalduko ditugu; baita 
erdi-erdian duen Espainiako Independentziaren gerra oroitarazteko monumentua 
ere. 
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• Eusko Legebiltzarra (institutu ohia).  
Gaur egun Legebiltzarra den eraikina, jatorriz, Bigarren mailako irakaskuntza-
institutua izan zen. Eraikinak baditu Neoklasikoaren ezaugarri bereizgarrietako 
batzuk. 
 

• Magdalena komentuko fatxada 
 
Magdalena komentuko fatxadaren eraikuntza-elementuak eta apaingarriak 
aztertuko ditugu. Antzina, gaur egun Katedral Berria dagoen tokian zegoen 
komentua; Katedral Berria eraikitzen hasi zirenean, gaur egungo kokalekura 
eraman zuten. 

• Alaba-Eskibel jauregia (Errementari kalea). 

Jauregi honek bi aurpegi oso ezberdin ditu. Batetik, Zapatari kaleko horma dauka, 
Erdi Aroko itxura duen; bestetik, Errementari kalean, berreraikitako fatxada dauka, 
XIX. mendearen amaieran egindakoa eta joera neoklasikoak dauzkana.  
 

• Aldundiaren jauregia 
 
Neoklasizismo garai berantiarreko jauregi horrek estilo horren berezko elementuak 
ditu. Jauregiaren kanpoaldea deskribatu eta gero, eraikinaren barrualdea bisitatuko 
dugu, gelarik adierazgarrienak ezagutzeko. 

• Egungo Arte eta Lanbide Eskola 
Bertan kokatu zen 1924. urtean Marrazki Akademia, gaur egun Arte eta Lanbide 
Eskola. Instituzio honetatik artista eta arkitekto oso esanguratsuak igaro ziren estilo 
neoklasikoak iraun zuen garaian. 

 
 

8. IBILBIDEA EGIN ONDORENGO JARDUERAK 
 
 
Webgune honetan ikaslearen koaderno didaktikoa duzu eskura. Bertan, ibilbideari 
buruzko informazioa eta ikasgelarako ariketa-proposamenak dituzue.  

 
 

9. EBALUAZIOA 
 
 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak hainbat tresna prestatu ditu Historia eta Arte Ibilbideen 
Programa baloratzeko. Horretarako, bereziki garrantzitsua da taldearen arduradunaren 
iritzia.  

 
Hori dela eta, monitoreak ebaluazio-fitxa bat emango dio irakasleari ibilbidearen 
bukaeran betetzeko. 

 
Bertan, ibilbidean gertatutako edozein gorabehera eta programa hobetzen lagunduko duten 
iradokizunak egitea eskertuko genuke. 

 
 
 
 

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/04/78/80478.pdf

