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HARRI AROA

NEOLITOA

XVIII. MENDEA

� Nekazariak, abeltzainak 

eta arrantzaleak.

� Sedentarioak. Herrixkak 

sortu ziren

    INDUSTRIA IRAULTZA

Arantzabela ikastola. Gasteiz

ANTZINAROA, ERDI AROA 

ETA 

ARO MODERNOA

� Merkatariak eta 

artisauak izan ziren.

Aldaketa handiak gertatu ziren:

� Makina berriak asmatu ziren.

� Energi-iturri berriak erabiltzen hasi ziren: (ikatza, gasa, 

petrolioa)

�  Garraioa aldatu zen, lurrun-makina asmatu zutelako.

� Biztanleria ugaritu zen. Migrazioa: Herri txikietatik hirietara, 

lantegietan lan egitera.

� Langileei gutxi ordaintzen zieten. Protestatzeko grebak eta 

manifestazioak egiten ziren eta sindikatuak sortu ziren.



ALDAKETA HANDIAK EUROPAN: XVIII. MENDETIK XX. MENDERA

1800

1900

HIRI ETA HERRI 

HANDIETAN

% 10

% 50

BIZTANLEAK

180.000.000

400.000.000

GARRAIOA

ZALGURDIAK: 16 Km/h

Trenak: 100 Km/h

HEZKUNTZA

Oso jende gutxik

Hezkuntzarako 

eskubidea.

Estatuak jarritako 

eskolak.

HAUTESKUNDEAK

Gutxi batzuk eskubidea.

Emakumeek ez.

Eskubidea jende 

gehiagok.

Emakumeak eskubide 

eske.



INDUSTRIALIZAZIOA EUSKAL HERRIAN

Ibaizabal inguruko meategiak. Eta Bilboko portua Europako garrantzitsuenetakoa bilakatu zen.

Hego Euskal Herrian industrializazioa (lantegiak):

� Bizkaian hasi zen

� Gero Gipuzkoan � Paper-lantegiak ibaien ertzetan.

� Industria mekanikoak (tresnak, sukaldeak, bizikletak, josteko makinak, armagintza, zementua...

� Gero Araban (Gasteizen) eta Nafarroan (Iruñea eta Sakana)

� Ipar Euskal Herrian Lapurdin (Baionan) industriagune garrantzitsuenak)



LANGILEAK ETA LAN BALDINTZAK

Langileen bizimodua oso latza zen.

Soldata txikiak zituzten eta lan-baldintzak oso gogorrak.

Meatzariek egunean 12 ordu egiten zuten lan eta barrakoietan bizi ziren.

Bilbon langile asko etorkinak ziren.

Langileak antolatzen hasi ziren eta sindikatuak sortu zituzten.

Sindikatuen bidez egoera salatu eta eskubideak eskatzen zituzten.

Greba orokorrak egin ziren eta lortu zuten egunean hamar ordu baino gehiago lanik ez egitea.



LAN 

SEKTOREAK

Langintza  hiru 

sektoretan banatzen da: 

� � � � LEHEN SEKTOREA:

Naturatik zuzenean  hartzen dira gaiak, hau da, lehengaiak  jasotzen dira.

Langintzak:  nekazaritza,  basozaintza,  abelzaintza,  arrantza  eta meatzaritza,  mea (gaia)  jazotzea 

besterik ez bada.

� � � � BIGARREN SEKTOREA:

Lehengaiak eraldatzen dira (transformatu) industria-prozesuen  bidez.

Langintza  hauek industriak dira: siderurgia,  oihalgintza,  kontsumo ondasunak,  hardware informatikoa,... 

eta hainbat artisautzako langintza.

� � � � HIRUGARREN SEKTOREA:

l Merkataritza eta beste zerbitzuak dira: sendagileak, irakasleak, suhiltzaileak, dendak, garraioak, 

banka, turismoa...

Arantzabela ikastola. Gasteiz


