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MATERIAL DIDAKTIKOA 

 

 “J.S. Elkanoren aztarnaren bila” aldi baterako 

erakusketa 

 

 

Material didaktiko hau Itsasmuseum Bilbaok sortu du “J.S. Elkanoren aztarnaren 

bila” aldi baterako erakusketa bisitatzen duten Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako 2. zikloko eta Batxilergoko irakasle eta ikasleentzako baliabide gisa.  

Xedea Lurrari, orain dela 500 urte, itsasoz egindako lehen biraren garrantzia eta 

latitude, kultura eta espezia berriak aurkitzeak izan dituen ondorio historikoak, 

ekonomikoak, zientifikoak zein sozialak ezagutaraztea da. 

Irakasleen esku uzten dugu material didaktiko hau beren ikasleei egokitzea ondoen 

irizten dioten moduan.  

Asteartero (uztailean eta abuztuan izan ezik), Museorako sarrera doakoa da publiko 

guztiarentzat, eta horrek aldi baterako erakusketari bisita librea egiteko aukera ematen 

die DBH eta Batxilergoko ikastetxeei. Aurretik erreserba egin beharko dute horretarako 

telefonoz: Tel. 94 608 55 12 
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EUSKO JAURLARITZAREN ESKOLA CURRICULUMAREN ARABERA: 

DBHko 2. zikloa eta Batxilergoko 1. eta 2. ikasturteak 
 

DIZIPLINA 
BARNEKO 

KONPETENTZIA 
ESPEZIFIKOAK 

MATERIAK GAITASUN 
BLOKEA 

EDUKI 
ESPEZIFIKOA 

LOTURA DUEN ERAKUSKETAKO EDUKIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hizkuntza- eta 

literatura-
komunikaziorako 

konpetentzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaztelania 
eta Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

1. blokea. Eduki 

komunak (DBH 

3 eta 4). Eduki 

hauek komunak 

dira eta diziplina 

barneko 

konpetentzia 

espezifiko 

guztiak jasotzen 

dituzte, taula 

honetan 

errepikatuko ez 

baditugu ere 
 

 

 

 

Informazioa 

identifikatzea, 

eskuratzea, gordetzea 

eta berreskuratzea.  
 
Informazioa ulertzea 

(konparatzea, sailkatzea, 

sekuentziatzea, aztertzea 

eta laburbiltzea), buruz 

ikastea eta azaltzea 

(deskribatzea, definizioak 

eta laburpenak egitea, 

azalpenak ematea…).  
 
Harremanak eta 

komunikazioa lantzea 

pertsonekin (enpatia eta 

asertibitatea).  

Taldean ikasteko lanetan 

laguntzea eta elkarlanean 

aritzea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aldi baterako erakusketari buruzko informazioa 

(azalpen testuak). 
 

 

- 2 edo 3 ikaslek osatutako taldetan egindako lana 

material didaktikoaren galderei erantzuteko, parte-

hartze, interakzio eta talde-azterketa egokiarekin eta 

erakusketako informazioaren jarraipen zuzenarekin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. blokea. 

Ahozko 

komunikazioa: 

hitz egitea, 

entzutea eta 

elkarrekin 

solasean 

jardutea (DBH 3 

eta 4) 

 

Ahozko testuak ulertzea 

(...) arreta berezia 

emanez azalpenezkoei 

eta argudiozkoei. 
 

Ahozko interakzioa 

zuzentzen duten arauen 

erabilera autonomoa: 

hitza hartzeko txandak, 

gaiari eustea, bestearen 

iritzia aintzakotzat 

hartzea, kortesiako 

arauak… 

2. blokea. 

Diskurtsoen 

aniztasuna: 

entzutea, hitz 

egitea eta 

elkarrekin 

solasean 

jardutea 

(Batxilergoa 1 

eta 2) 

Parte-hartze kritiko eta 

aktiboa esparru 

akademikoko berezko 

eztabaida eta 

solasaldietan arau sozio-

komunikatiboak 

errespetatuz. 

 

3. blokea. 

Diskurtsoen 

aniztasuna: 

irakurtzea eta 

idaztea 

(Batxilergoa 1 

eta 2) 

Testu idatzi formalen 

edukia analizatzea eta 

interpretazio kritikoa, 

batez ere 

azalpenezkoena (…). 

(Batxilergoa 1). 
 

Idazketa balioestea 

informazio eta ikasketa 

iturri gisa, esperientziak, 

ideiak eta ezagutzak 

komunikatzeko modu 

gisa (…). (Batxilergoa 2). 
  Hizkuntza estandarra  



 
 
 

3 

 

 
 

 
Euskara eta 
Literatura 

 

 

6. blokea 

Hizkuntzaren 

dimentsio 

soziala (DBH 

eta Batxilergoa) 

balioestea hizkuntzaren 

aldaera desberdinetako 

hiztunen arteko 

komunikaziorako tresna 

gisa (DBH 3 eta 4). 
 

Hizkuntzak balioestea 

pertsonen arteko 

bitartekari eta komunitate 

baten identitate zeinu 

gisa (Batxilergoa 1 eta 2). 

 

 

 

 

 

- Euskara (2. espedizioko itsastar batzuen eta Mina 

Tidoreko erregearen komunikazio hizkuntza). 

 
 
 
 
 

Matematikarako 
konpetentzia 

 
 
 
 
 
 

Matematikak 

 

 

 

 

 

3. blokea. 

Geometria eta 

Neurketa (DBH) 

 

Lur planeta. Koordenatu 

geografikoak eta ordu-

eremuak. Puntu baten 

longitudea eta latitudea 

(DBH 3). 
 

- Espedizioko kideen kokapen geografikoa (latitudea 

eta longitudea) bidaia eta espedizioen puntuetan, 

erakusketan aurrera egin ahala. XVI. mendean ez 

zekiten artean ere longitudea kalkulatzen, bakarrik 

zein latitudetan ari ziren nabigatzen.  
 

- Kokapen geografikoa eta ibilbidearen jarraipen 

zuzena bidaietan eta espedizioetan zehar (mapa). 
Oinarrizko trigonometria: 

funtsezko erlazioak. 

Erlazio metrikoak 

triangeluetan (DBH 4). 

 

- Itsas orientazioko tresnak izarren arabera 

(astronomia) eta trigonometriako ezagutza 

matematikoen erabileraren bitartez: astrolabioa eta 

koadranteak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zientziarako 
konpetentzia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biologia eta 
Geologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 blokea. 

Pertsonak eta 

osasuna (DBH 

3) 

Osasuna eta 

gaixotasuna. Osasunari 

eragiten dioten faktoreak. 

Gaixotasuna eta 

gaixotasun motak. 

Gaixotasun infekziosoak 

eta ez infekziosoak.  

Higienea eta 

gaixotasunen 

prebentzioa. Ohitura 

osasungarriek duten 

garrantziaren 

balioespena.  
 

Giza elikadura: elikagaiak 

eta nutrienteak. 
 

Elikadura ohitura 

osasungarriak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eskorbutoa 
 

- Ziguatera: arrain intoxikazioa 
 

- Elikadura eta higienea XVI. mendeko naoetan 
 

 

 

 

 

3. blokea. Lurra, 

planeta bat 

etengabeko 

aldaketan (DBH 

4) 

Lur planeta: geosfera. 

Mineralak. 
 

- Itsas orientazioko tresna: itsasorratza edo konpasa 

(itsas iparrorratza mineral batez imandua: magnetita). 
 

4. blokea. 

Biodibertsitatea. 

Ekologia eta 

ingurumena 

(DBH 4) 
 

Ekosistemen egitura. 

Ekosistemaren 

osagarriak. 

Biodibertsitatea.  

- Espeziak (landareak). 
 

- Paradisuko hegaztia. 
 

- Elefanteak (Borneo uhartea). 

Fisika eta 
Kimika 

4. blokea. 

Kimika eta 

gizartea (DBH 

4) 

Prozesu kimikoa 

elikaduraren esparruan: 

txakolinaren, 

sagardoaren, gaztaren... 

fabrikazioa. 

 

 

- Elikadura XVI. mendeko naoetan 

Kultura 
Zientifikoa 

2. blokea. 

Unibertsoa 

(DBH 4) 

Unibertsoaren antolaketa: 

galaxiak, izarrak eta 

planetak.  

- Itsas orientazioko tresnak izarren arabera 

(astronomia): astrolabioa eta koadrantea. 
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Konpetentzia 
sozial eta zibikoa 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografia eta 
Historia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. blokea. 

Iragan 

historikoa. 

Estatu 

modernoa (DBH 

3) 

Amerikaren aurkikuntza 

eta esplorazioa. Euskal 

herritarren presentzia 

hartan. Europarrek 

ezagututako munduaren 

zabalkundea. Haren 

kausak.  
 

Lehen mundu sistema 

kolonialaren eraketa. 

Ondorio 

sozioekonomikoak Iberiar 

penintsulan. 
 

Gaztela eta Aragoiren 

bateratze dinastikoa.  
 

Monarkia hispanikoa eta 

Amerikaren kolonizazioa 

europar testuinguruan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Euskadi, Espainia eta Portugalen XVI. mendeko 

historia, Otomandar Inperioa eta haren blokeoa, 1. 

itsas bira, Tordesillasko Tratatua (Espainia-Portugal). 

2 bidaien motiboa: ekialdeko espeziak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. blokea. Eduki 

komun 

espezifikoak 

(Espainiaren 

Historia, 

Batxilergoa 2) 

Euskal Herriaren eta 

Espainiaren historiako 

gertakari eta prozesu 

garrantzitsuak kokatzea 

denboran eta espazioan.  
 

Gertakari historikoen 

analisi multikausalerako 

jarraibideak: gertakari 

historikoen eta eboluzio 

eta aldaketa prozesuen 

kausak eta ondorioak 

identifikatzea.  
 

Testuetan, mapetan, 

grafikoetan, estatistika 

tauletan, prentsan, ikus-

entzunezko bitartekoetan 

eta Interneten jasotako 

izaera historikoko 

informazioa analizatu eta 

interpretatzea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. blokea. 

Monarkia 

hispanikoaren 

sorrera eta 

haren 

zabalkundea 

munduan (1474-

1700)  
(Espainiaren 

Historia, 

Batxilergoa 2) 

Errege-erregina 

Katolikoak: Gaztela eta 

Aragoiren bateratze 

dinastikoa; Estatuaren 

berrantolakuntza; politika 

erlijiosoa; Inkisizioa; 

Granadaren konkista; 

Amerikaren aurkikuntza 

eta konkista; Nafarroaren 

konkista eta 

bereganatzea; 

Portugalekiko 

harremanak.  
 

Inperioaren goieneko 

unea XVI. mendean: 

Karlos I.aren agindupeko 

lurrak eta Felipe 

II.arenak, Austriako 

Etxekoen eredu politikoa; 

barne gatazkak; gatazka 

erlijiosoak Inperioaren 

barruan; kanpo gatazkak; 

Amerikaren eta Ozeano 

Barearen esplorazioa; 

politika ekonomikoa 

Amerikari buruz, prezioen 
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iraultza eta Inperioaren 

kostua.  

 

 

 

 

1. blokea. Eduki 

komun 

espezifikoak 

(Geografia, 

Batxilergoa 2) 

Geografia eta espazio 

geografikoaren ikerketa. 
 

Lurraldea inguru 

naturalak eta hura 

bizileku duten gizarteak 

elkarri eragiten dioteneko 

sistema moduan. 
Planoak eta mapak, 

haien osagarriak eta 

haien analisia. 

 

 

 

 

 

 

- Bidaietan eta espedizioetan egindako ibilbidearen 

kokapen geografikoa eta jarraipen zuzena (mapa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balio etikoak 
eta Erlijioa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. blokea. Balio 

etikoak, 

zuzenbidea eta 

Giza 

Eskubideen 

Adierazpen 

Unibertsala 

(DBH 3) 

Legezkotasuna eta 

zilegitasuna. Arau 

juridikoen funtsa. 

Eztabaida historikoa.  

Giza Eskubideen 

Adierazpen Unibertsala.  
Giza Eskubideen 

Adierazpen 

Unibertsalaren ikuspegi 

historikoa.  
 

Giza duintasuna. 
 

Jarrera argiak adieraztea 

giza eskubideen 

errespetuaren alde.  

Berariaz uko egitea 

kausa politikoengatiko, 

erlijiosoengatiko edo 

beste edozein 

kausarengatiko 

indarkeriari, giza 

duintasuna ezarrita balio 

goren moduan.  

Berariaz uko egitea 

genero diskriminazioari 

eta indarkeriari.  

Genero berdintasunaren 

arabera jokatzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erakusketa honetan jaso eta analizatutako gaiak: 
 

 

- Beste kulturekiko begirunea. 
 

- Emakume indigenekiko begirunea.  
 

- Emakumea naoan, bere haurrarekin (2. espedizioa). 
 

- Esklabotza. 
 

- Gerrak edo guduak (soldaduak Enperadorearen 

zerbitzuan). 
 

- Erlijioa.  
 

- Homosexualitatea.  
 

- XVI. mendeko legeria.  

 

 

4. blokea. 

Justizia eta 

politika (DBH 4) 

Gure munduko 

kontraesanak: pobrezia, 

fanatismo erlijiosoa, 

gizonen eta emakumeen 

arteko 

desparekotasunak, 

ustelkeria, tirania, gerra, 

terrorismoa, indarkeria, 

bakea eta segurtasuna...  
5. blokea. Balio 

etikoak, 

zuzenbidea eta 

indarkeria (DBH 

4) 

 

Zilegitasuna eta 

legezkotasuna.  

 
 
 
Ekonomia 

2. blokea. 

Oinarrizko ideia 

ekonomikoak 

(DBH 4) 
 

Baliabideen eskasia, 

aukeraketa eta esleipena. 

Aukera kostua. 

 

 

- Espezien prezio altua Mendebaldean, jatorrian, 

Ekialdean, zutenarekin alderatuta. Espezien balioa 

Ekialdean eta Mendebaldean XVI. mendeko moneta-

sistemaren arabera (dukatak eta marabediak) eta 

haien baliokidetasuna eurotan. 
 

 

 

4. blokea. 

Trukea eta 

merkatua 

(Batxilergoa 1) 

Eskaintzaren eta 

eskariaren kurba. 

Merkatuaren 

funtzionamendua; oreka 

eta prezioen finkapena. 
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Arterako 
konpetentzia 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hezkuntza 
plastikoa, 
ikusizkoa eta 
ikus-
entzunezkoa 
(DBH 3.a) 

 
 
 
 
 

 

2. blokea.  
Arte-hizkuntzen 

baliabideak eta 

konbentzioak  

Euskal Herriko eta beste 

leku batzuetako artelanen 

eta kulturako ekoizpenen 

behaketa eta analisia, 

garai desberdinetan. 

 

 

 

- Tatuajeak indigenen irudikapen artistiko gisa 

(balentrien eta ausardia ekintzen sinbolo). 

 

 

 

 

 

3. blokea. 

Sorkuntzako 

prozesuak, 

teknikak eta 

moduak 

 

 

 

 

 

Adierazpen teknikoak 

euskarri 

teknologikoarekin: 

argazkilaritza, 

bideogintza...  
 

- Lehen espedizioaren eta iritsieraren erreprodukzioa 

(konparazioa). 
- Orango guduaren erreprodukzioa.  
- J.S. Elkanoren erreprodukzioak. 
- Bizkaiko kostaldearen, Ondarroaren, Bilboren, 

Lekeitioren, Bermeoren, Portugaleteren, Badajozen... 

erreprodukzioak. 
- Patagoniarren argazkiak (Suaren Lurraldea). 

S.I.P.R.A. 1933 Alberto María de Agostini. 
- Coruñako irteeraren erreprodukzioa. Vicente 

Urrabieta 1813-1879. 
- Patagoniako erraldoien bideoa (Museo montagua). 
- Victoria naoaren bideoa. 
- Mactanen egindako Fernando Magallaesen 

heriotzaren antzezpenaren bideoa. 
- Magallaes itsasartearen bideoa eta irudiak (Google 

Earth). 
 

4. blokea.  
Erreferente 

estetikoen 

ulermena eta 

interpretazioa 

ikusizko artean 

eta kulturan 

(DBH 3) 

 

 

Adierazpen artistiko-

estetikoak esanahi 

kulturalen eramaile gisa. 

 

 

 

- Tatuaje indigenen irudikapena eta esanahia 

(balentrien eta ausardia ekintzen sinbolo). 

 
 
 
 

Artearen 
oinarriak I eta 

II 
(Batxilergoa 
1.a eta 2.a) 

 

 

2. blokea. 

Artelanak 

ulertzeko 

elementuak 
 

Fenomeno artistikoen 

kausen eta ondorioen 

identifikazioa beren 

testuinguru historikoan.  
 

Ondare artistikoa 

ezagutzeko interesa. 

 

 

 

 

 

 

- Tatuaje indigenen irudikapena eta esanahia 

(balentrien eta ausardia ekintzen sinbolo). 

3. blokea. 

Mundu 

artistikoaren 

konplexutasuna 

Artea garai bat eta 

kultura bat islatzen dituen 

adierazpide gisa.  
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SARRERA: 

 

ESPEZIEN BIDE BERRI BATEN BILA 

 
1519ko irailaren 20a zen, eta Sanlúcar de Barramedatik (Sevilla) bide 

berri baten bila abiatu ziren bost nao, Fernando Magallaes buru zutela, 

Espezien uharteetarantz. Helburua oso argia zen: Ekialdeko espezia 

irrikatuetara iritsi, baina Mendebaldetik nabigatuz.  
 

Moluka uharteetan edo Espezien uharteetan, iltze, intxaur muskatu, 

piperbeltz, kanela, jengibre, sandalo, arabarba, kanforrondo eta beste espezia 

askoren kantitate handiak ekoizten ziren, eta haien prezioa oso altua zen 

Europan, egin beharreko bidaia luzea eta arriskutsua zelako. Gainera, orduan 

hozkailurik ez zegoenez, espezia bidaia hain luze haietan oso ondo 

kontserbatzen zen produktua zen.  

  
Espezia batzuk: iltzea eta intxaur muskatua 

 

Erdi Aroan, arabiarren eta italiarren esku zegoen espezien merkataritza. 

Indian erosten zituzten eta handik Mediterraneo osoan zehar garraiatzen 

zituzten itsasoz zein lehorrez, eta han italiarrek erosten zituzten, gero Europa 

osoan birsaltzeko.  
 

1453an, Konstantinopla erori eta gero, Otomandar Inperioak Ekialdeko 

Mediterraneoa mendean hartu zuen (Grezia, Egipto...), ordura arte espeziak 

Asiatik Europara sartzeko zegoen ate bakarra. Turkiarrek bazekiten espeziak 

garrantzitsuak eta garestiak zirela europarrentzat eta oso tasa altuak kobratzen 

zituzten, monopolioaz baliatuta. Bide berriak bilatu behar ziren “blokeo” hori 

gainditzeko. Hori itsasoz baino ezin zen lortu, eta garai hartan Gaztelako zein 

Portugalgo flotak bikain kualifikatuta zeuden horretarako. Itsasoko bide 

bizkorrena eta merkeena aurkitzen zuen lehena zeharo aberastuko zen. 
  

                  
                         Otomandar Inperioa XVI. mendean 



 
 
 

8 

 

XVI. mendearen hasieran, nabigazioak aitzinamendu handiak egin 

zituen: naoen diseinua eta itsas orientazioko tresna berriak. Itsastarrak 

seguruago sentitzen ziren orduan itsasoko leku ezezagunetan nabigatzen 

ausartzeko. Ordura arte, itsas merkataritza kabotajez egiten zen. Gaztelarrek 

eta portugesek gatzaren, ardoaren eta arrainen merkataritza tradizionaletik 

arrisku eta distantzia handiagoko baina ekonomikoki etekin aberatsagoko 

batera iragan nahi zuten: urrearen, esklaboen eta Ekialdeko espezien 

merkataritzara. 
 

Tordesillasko 1494ko Tratatuaren ondoren, mundua bi zatitan banatzen 

zuen Ozeano Barean kokatutako alegiazko lerro batek. Gaztelak eta Aragoik 

Mendebaldeko esparrua zuten mendean, Amerika kontinentearen zati handi bat 

barne zela, Kanaria uharteez gain. Portugalek, berriz, Ekialdeko esparru osoa 

zuen mendean, Afrikatik Indiako Ozeanora arteko lurraldeak eta Hego 

Amerikako ekialdeko muturra barruan hartzen zituzten lurraldeekin, eta Brasil 

kolonizatzeko aukerarekin horrenbestez.  
 

Horregatik guztiagatik, Gaztelak interes handia zuen Asiara iristeko itsas 

bide bat lortzeko, hegoaldera jo, Afrika inguratu, eta, ondoren, Indiaraino 

ekialderantz jo beharrik gabe. Ozeano Atlantikotik Ozeano Barera lehorreko 

iraganbidea ezaguna zen 1591n, 1513an Vasco Nuñez de Balboa 

konkistatzaileak Ozeano Barea ikusi baitzuen, “Hegoaldeko Itsasoa” izendatu 

zuena, Erdialdeko Amerikan zehar (Panama) egindako lehorreko zeharkaldi 

batean. 

  
Vasco Núñez de Balboa 

 

XV. mendearen amaieran eta XVI.aren hasieran, esploratzaile batzuek 

Ekialderako bide berriak bilatu zituzten: 
 

 - 1488an, Bartolomeu Dias portugesak Afrikako itsasertza zeharkatu 

eta Esperantza Oneko lurmuturra jo zuen, Espezien uharteetarako bidean, 

baina haren eskifaia gaixotu egin zen eta etxera itzultzea erabaki zuen, bidaia 

osatu gabe. Hala ere, Portugalgo erregeak izena aldatu zion, Esperantza 

Oneko lurmuturra izendatuta, bidaia hark ate ugari ireki baitzizkion espezien 

bide portugesari. 

 
Bartolomeu Dias 
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- 1492an, Kristobal Kolon Amerikara iritsi zen eta gogor saiatu arren ez 

zuen aurkitu Ozeano Barerako iraganbide nabigagarririk. Jakinekoa zen Lurra 

biribila dela eta Kolon seguru zegoen Espezien uharteetara nabigatuz irits 

zitekeela, bira emanda. Errege portugesak finantzatu ez zuenez, Errege-

erregina Katolikoengana jo zuen, eta haiek finantzatu zuten Kolonen bidaia nao 

batekin eta bi karabelarekin. Kolonek uste zuen Indietara iritsi zela, baina berez 

beste kontinente bat zen. 

 
Kristobal Kolon 

 

- 1498an, Vasco da Gama portugesak berriro ekin zion haren herrikide 

Bartolome Diasek hasitako bideari, arabiar eta italiar merkatariek zuten 

espezien monopolioari amaiera emanez.  

 
Vasco da Gama 

 

Espezien bide portugesaren mapa 
 

- 1519an, Fernando Magallaesek espezien bide berria bilatzeko asmoa 

izan zuen, Ekialdera mendebaldetik iristeko, Kristobal Kolonek zeukan planari 

jarraituz. Amerikatik iristen ziren ordurako espezia eta labore berriak, baina 

espezien bidea portugesek kontrolatzen zuten Vasco da Gamak aurkitu berria 

zuen Indiako Ozeanoko bidearen bitartez.  
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Emanuel I.a portuges erregeak emandako ezezkoaren ondoren, Fernando 

Magallaesek Valladolideko Errege Gortera jo zuen eta Karlos I.a Espainiakoak eta V.a 

Alemaniakoak (Isabel eta Fernando Errege-erregina Katolikoen oinordeko konplexua) 

5 naok osatutako espedizio arrakastatsu hori finantzatu zuen, Fernando Magallaesek 

hasia eta Juan Sebastian Elkanok burutua, lehen aldiz emanik munduari bira 

nabigatuz.  

 
Fernando Magallaes eta Juan Sebastian Elkano 

Kontuan hartu behar da urte horietan, espedizio horrek munduari bira ematen 

zion bitartean: Leonardo da Vinci hil egin zela, Michelangelok bere lanekin jarraitzen 

zuela, Koperniko Eguzkia erdigunean jartzen zuen teoria lantzen ari zela baina 

argitaratu gabe, Lurra erdigunetzat jotzeari utzita (Ptolomeo eta Aristotelesen 

garaietatik zegoen sinesmena), Francisco Pizarro Hegoaldeko Itsasotik Perura 

abiatzeko prestatzen ari zela, eta Hernán Cortések azteka inperioa konkistatu zuela 

Mexikon. 

Itsasmuseumeko “Juan Sebastian Elkanoren aztarnaren bila” erakusketak 

Elkanoren biografian zehar ibilbide bat egiten du, jaio zenetik hasita, munduari 

nabigatuz emandako bira ospetsuaren aurretik zein ondoren gertatutakoak kontatuz, 

baita bigarren espedizioa eta heriotza ere. Erakusketak Fernando Magallaesek 1519ko 

irailaren 20an bost naorekin hasi eta Juan Sebastian Elkanok, Victoria naoaren 

kapitain zela, arrakastaz burututako bidaia azaltzen digu. Irudika ezazue bidaia luze 

horren gogortasuna... 240 marinel inguru abiatu ziren eta 18 baino ez ziren itzuli.  

                              Magallaes - Elkano bidaia 
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Baina… Zer da nao bat? Zein dira 5 naoen izenak? Zergatik abiatu ziren 

Sanlúcar de Barramedatik (Sevilla)? Nor zen Juan Sebastian Elkano?: 

Nao bat belaontzi handi bat da, brankako gaztelua daukana eskuarki. 

5 nao ziren: Trinidad, nao kapitaina, buru Magallaes zuela; Concepción, 

kapitain Gaspar de Quezada zuela, eta maisu, Juan Sebastian Elkano; San Antonio, 

kapitain Juan de Cartagena zuela; Santiago, buru Juan Serrano zuela; eta Victoria, 

Luis de Mendozak gidatua. 

Sevillatik abiatu ziren, han zegoelako Indietako Kontratazio Etxea. Indietako 

Kontratazio Etxea Gaztelako Koroaren instituzio bat izan zen, 1503an ezarria. Itsasoz 

haraindiko Espainiako lurraldeetarako nabigazioa sustatzeko sortu zen. Oinarri bat 

ezarri zuen, zeinak Indietako espainiar merkataritzaren monopolioa eman zuen 

fruitutzat. XVI. mendearen eta XVIII. mendearen arteko aldi batzuetan 270.000 kg zilar 

eta 40.000 kg urre jasotzera iritsi zen. 

        

                                          5 naoak                               Indietako Kontratazio Etxea 

Gehiago jakin nahi duzue Juan Sebastian Elkanori buruz? Bai? 

Hortaz… itsasoratu gaitezen elkarrekin abentura handi honi ekiteko!  
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IKASLEENTZAKO JARDUERAK 

 

Galdera hauei erantzun 2 edo 3 ikasleko taldeetan. 

Parentesi artean letra lodiz dauden zenbakiak “J.S. Elkanoren aztarnaren bila” aldi 

baterako erakusketaren numerazioari dagozkie, eta galdera hauen erantzunak 

osatzeko laguntza eman diezazuekete erakusketa bisitatzen duzuen bitartean: 

 

1. Juan Sebastian Elkano Getarian (Gipuzkoa) jaio zen. Zenbat urte zituen 

1519an? (1) 
a) 22 
b) 32 

c) 42 

                                          
 J.S. Elkano. J. López Eguindanosen marrazkian oinarritutako olioa 
 

2. Nola zuen izena Juan Sebastian Elkanoren aitak edo nola agertzen da “Del 

Cano” testuan? (2) 
a) Juan 

b) Fernando 
c) Domingo 

 

3. Zer zen lanbidez Juan Sebastian Elkano? (3) 
a) Maisua  
b) Arrantzalea eta soldadua 
c) Erriberako arotza eta soldadua 

                       
               XVI. mendeko ezpata, balezta eta armadura 
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Oranen konkista (1509), Aljeriaren ipar-ekialdeko portu garrantzitsua, zeinean, uste 

denez, J.S. Elkanok parte hartu zuen. Armadaren burua Cisneros Kardinala zen. 

Toledoko Katedraleko mozarabiar kaperako margolana 
  

4. Zer delitu egin zuen Juan Sebastian Elkanok? (5) 

a) Armadatik desertatu  
b) Portugesen erregearen espioi bihurtu zen 
c) Atzerritarrei saldu zien bere naoa 

 

5. Zer postu zuen Juan Sebastian Elkanok Victoria naoan 1519an Fernando 

Magallaes buru zuen espedizioan itsasoratu zenean? (6) 
a) Maisua 
b) Kontramaisua 

c) Txo edo itsasmutila 

* Oharra: Naoetako aginte-ordena honako hau zen: kapitain jenerala, kapitaina, 

maisua eta kontramaisua, marinela, kanoilaria, pilotua, sukaldaria, zerbitzaria, txo 

edo itsasmutila... 

6. Nola zuen izena Juan Sebastian Elkanoren amak? (7) 
a) María 

b) Isabel 
c) Catalina 

 

7. Ba al zenekien… Okre gorria mastak eta belak eguraldiaren eta suaren 

erasoetatik babesteko erabiltzen zen buztin mota bat zen. Baina... zer 

koloretakoa zen okre gorria? (8) 

a) Gorria 
b) Beltza 

c) Grisa 

 
Okre gorria 
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Ba al zenekien… naoetan lasta zamatu behar izaten zela eta gero egoki 

estibatu, hau da, zama zuzen banatu? Oso lan garrantzitsuak ziren itsasontzien 

nabigazioa zuzena izan zedin lortzeko. 

 Lasta 

Ba al zenekien… “esteva”, gaztelaniaz (golde-giderra euskaraz), golde 

baten makila okerra dela? Itsasontzi batean artilez betetako zaku handiak 

eusteko eta estutzeko golde-giderraren antzeko makila okerrak erabiltzen ziren, 

eta hortik dator itsasontzi bat “estibatu” hitza. 

 Golde-giderra 

Ba al zenekien… broma edo “Teredo Navalis” molusku kuskubiko bigun 

batzuk direla, zizare formakoak, itsasontzien zurezko kroskoetan kalte handiak 

egiten zituztenak? Zur hezea zuten elikagai, eta itsasoko termita modukoak 

ziren. Haien erasoa atzeratzeko aurkitu zuten erremedio bakarra izan zen 

naoaren hegalak pixka bat erretzea eta oso ondo bikeztatzea.  

                       
 Broma  

8. Kapitain jeneralak eta espedizioko kideek jarraitu beharreko jokabide-arauei 

buruz Karlos I.a Espainiako erregeak emandako jarraibideetan, emakume 

indigenen aurkako abusuen debekua jasotzen zen, baina, zoritxarrez, ez 

zituzten jarraibide horiek bete. (10) 
a) Egia 
b) Gezurra 
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9. Azpimarratu zuen ustez garai hartako marinelek JATEN EZ ZITUZTEN 

elikagaiak. Bitamina gabeziaren ondorioz, batzuetan eskorbuto deritzon 

gaixotasuna nozitzen zuten. (11, 12, 13 eta 14): 
 

a) Ogia (opiltxo gogorrak) 
b) Frutak 
c) Lekaleak 
d) Barazkiak 
e) Gatzetan jarritako produktuak (gatzez hobeto kontserbatzen ziren) 
 

 

10. Azpimarratu zuen ustez garai hartako marinelek ZER EZ ZUTEN EDATEN (11, 

12, 13 eta 14): 
 

a) Ardoa 
b) Sangria 
c) Ura 
d) Coca Cola 
 

11. Zein zen gaixoen menua? (13) 
a) Entsalada, olioa, babak, txitxirioak eta okela  
b) Gazta, sagarrak, arraina, babak eta txitxirioak 
c) Dilistak, mahaspasak, okaran lehorrak, arrautzak eta arroza 
 

Ba al zenekien… eguneroko errazioa honako hau zela: ½ edo ¾ kilo bizkotxo (ogi-

opil txikiak), litro 1 edo 1,5 ardo, 2 edo 3 litro ur, 170 gramo txitxirio edo baba, eta 

gainean arraina edo okela gatzetan (ostiral eta larunbatetan) eta urdaiazpikoa edo 

okela gazia (gainerako egunetan)? 

 

12. Victoria naoak 85 upel garraiatzeko ahalmena zeukan eta haren kostua izan 

zen: (15): 
 

a) 100.000 marabedi 

b) 300.000 marabedi 

c) 500.000 marabedi 
 

Ba al zenekien… upel bakoitzak 1.000 litro inguruko edukiera zeukala? Victoria 

naoak 3 kupel mota zeramatzan: 1.000 litroko 8 upel, 500 litroko 75 upa eta 400 

litroko 45 zahagi. 22.000 kilo ogi zeraman, 41.000 litro ardo, 14.500 litro ur, 

tona bat olio, 144 gazta, babak, txitxirioak, arrain lehorra, antxoak, sardinak… 
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Elikadura: upelak eta pertzak 

 

13. Ba al zenekien… garai hartan marinelen GPSa izarrak zirela? Koadranteekin, 

astrolabioekin eta gisako beste tresna batzuekin zer latitudetan nabigatzen ari 

ziren kalkulatzen zuten, baina ez zuten longitudearen berri, ez baitzekiten 

zehaztasunez ordua. Eguerdiko eguzkia erreferentziatzat hartuz kalkulatzen 

zuten latitudea. Gauez, ipar hemisferioan nabigatzean, Artizarra (I), eta 

hegokoan nabigatzean, Gurutzea (H). Gutxi gorabehera zer ordu zen jakiteko, 

anpoila edo hondarrezko erlojua erabiltzen zuten, zeinari ordu erdiz behin 

buelta ematen zioten. XVIII. mendean erloju kronometroa asmatu zen eta 

sestante batekin azkenean jakin ahal izaten zuten zer longitudetan ari ziren 

nabigatzen. 
Horrez gain, itsasorratza edo konpasa (itsasoko iparrorratza) marinelei 

laguntza handia ematen zien orientazio tresna zen. Orratza mineral batekin 

imantzen zen: magnetita. Egia edo gezurra? (15.1 eta 15.2): 
a) Egia 
b) Gezurra 

 
Astrolabioa, hondarrezko erlojua eta itsasorratza (15.1 eta 15.2) 

 

 
Magnetita (56.1) 

 

14. Bi margolan hauek irudikatzen dituzte Sevillan 1519ko abuztuaren 10ean 

egindako itsasoratzea (atzealdean Urrearen Dorrea, 1220koa) eta Sanlúcar de 

Barramedarako eta Sevillarako iritsierak 1522ko irailaren 6an eta irailaren 8an, 

hurrenez hurren.  
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Apuntatu bidaia honen hasiera eta amaiera irudikatzen dituzten bi margolanen 

artean ikusten dituzuen desberdintasunak (16): 
 

 

                Irteera: Manuel García y Rodríguez (1920). Valparaisoko (Txile) Ontzi Bilduma 
 

               

                                Iritsiera: Elías Salaverría (1924). Madrilgo Ontzi Museoa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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15. Ba al zenekin… bidaia horretan Salomón izeneko maisu bat kondenatu eta 

exekutatu zutela homosexuala izateagatik? Egia edo gezurra? (18.1): 
a) Egia 
b) Gezurra 

 

16. San Juliánera (Patagonia, Argentina) iristean, 3 nao matxinatu ziren 

Magallaesen aurka. Matxinadaren ondoren, zenbat gizon urkarazi zituen 

Magallaesek? (19, 20, 21 eta 22) 

a) 1 
b) 15 
c) 40 

 

17.  Nola deitu zieten Patagonian aurkitu zituzten bertako biztanleei? (23) 

a) Erraldoiak 
b) Ertainak 

c) Ipotxak 
 

18. 5 naoetatik 3k baino ez zuten lortu aurkitu zuten itsasartea zeharkatzea, “Santu 

Guztien itsasartea” bataiatu zutena. Nola du izena gaur egun itsasarte horrek, 

zeinak Ozeano Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen dituen? (24) 
a) Deabruaren itsasartea  
b) Magallaes itsasartea 

c) Espezien itsasartea 
 

 
Ozeano Atlantikoaren eta Ozeano Barearen arteko itsasartea  

 

19. Nola deitu zioten Hegoaldeko Itsasoari, zeina bare zegoen itsasartea zeharkatu 

eta gero? (25) 
a) Infinitua 

b) Barea 
c) Adoretsua 

 

20. Zer izen jarri zioten Guam uharteari? (26) 
a) Dortoken uhartea 

b) Sumendien uhartea 

c) Lapurren uhartea 
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21. Zein uhartetan hil zuten Fernando Magallaes? (27) 
a) Mactan 
b) Cebu 
c) Guam 

 

22. Ba al zenekien… bertakoen tatuajeek espedizioko kideen arreta bereganatu 

zutela? Emakumeek eskuak baino ez zituzten tatuatzen, loreen eta xingolen 

marrazkiekin. Gizonek gorputz osoa tatuatzen zuten, baina pixkanaka, balentria 

edo ausardia ekintza baten sinbolo gisa. Egia edo gezurra? (27.1) 
a) Egia 
b) Gezurra 

      
Tatuajeak 

 

23. Borneo uhartean, zer animaliak bereganatu zuten bereziki haien arreta? (29, 30 

eta 31) 
a) Tigreek 
b) Elefanteek 
c) Panda hartzek 

* Oharra: Orduan erabaki zuten Concepción naoa abandonatu eta erretzea, 

egoera txarrean zegoelako, eta Carvalho izendatu zuten kapitain jeneral eta 

Juan Sebastian Elkano Victoria naoko maisu. Laster Carvalho kargugabetu 

zuen Espinosak, eta gero Elkano Victoria naoko kapitain aukeratu zuten.  

24. Tidore uhartean atentzioa eman zien hegazti bat aurkitu zuten. Indigenentzako 

sakratua zen hegazti hura. Victoria naoan disekatutako 2 hegazti sartu zituzten, 

Europan ezagutarazteko. Nola zuten izena? (34) 
a) Espezien hegaztia 

b) Jainko-jainkosen hegaztia 

c) Paradisuko hegaztia 

       
Hegaztiak  
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25. Espezien uharteetan merkataritzako oinarrizko unitatea marabedia zen, zeinak 

balio zuen ___ €. (35.1) 
a) 1,3 
b) 50 
c) 150.000 

 
Dukatak eta marabediak 

 

26. Europan espeziek (iltzea, intxaur muskatua, piperbeltza, kanela, jengibrea, 

sandaloa, kanforrondo, arabarba...) oso prezio altua zuten mendebaldeko 

merkatuan, eta jatorrian (ekialdean) haien prezioa oso baxua zen. Irabazia 

batzuetan 1etik 200erakoa zen, eta urrearekin eta zilarrarekin batera ekialdeko 

ondasunen artean irrikatuenak ziren mendebaldean. Egia edo gezurra? (36) 
 

a) Egia 
b) Gezurra  

Espezien erabilera batzuk:  

- Elikadura: janariaren zaporea eta lurrina indartzeko. 
- Higienea: hortzetako moduan, ahoko gustu txarra kentzeko. 
- Medikuntza: eztularentzako jarabe moduan haurrentzat edo pertsona 

adinduen ikusmen lausoa garbitzeko likore moduan edo anestesia moduan 

(iltze-olioa duela gutxi arte erabili izan dute dentistek). 
- Gurtzak ospatzeko.  

Ba al zenekien… Juan Sebastian Elkanori iltze-loreak (espezia bat) 

sagarrondoaren lorea ekartzen ziola gogora, zeina oso ezaguna zuen bere 

jaioterri Getariatik?  

                                                                                                    
Espeziak 

27. Zer naori sartu zitzaion ura justu Espezien uharteetatik etxerako itzulera 

abiatzerakoan? (37) 
a) Trinidad 
b) Victoria 

c) Concepción 
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28. Marraztu mapa honetan zein izan zen Fernando Magallaesek hasi eta Juan 

Sebastian Elkanok osatutako bidea (munduari bira): (38, 39, 40 eta 41) 

             

 

 

Magallaes-Elkano Bidea (1519-1522): 

- 1519ko abuztuaren 10a: Sevilla  

- 1519ko irailaren 20a: Sanlúcar de Barrameda (Sevilla) 

- 1519ko irailaren 26a: Kanariak 

- 1519 abenduaren 13a: Santa Lucía Badia (Rio de Janeiro) 

- 1520ko urtarrilaren 12a: Rio de Solis (Rio de la Plata)  

- 1520ko martxoaren 31: Puerto de San Julián 

- 1520ko urriaren 21a: Birjina lurmuturra (Magallaes itsasartea – Santu 

Guztien itsasartea) 

- 1520ko azaroaren 18a: Cabo Deseado (Magallaes itsasartea – Santu 

Guztien itsasartea) 

- 1521ko urtarrilaren 21a: Marrazoen uhartea (Puka Puka) 

- 1521ko otsailaren 4a: San Paulo uhartea (Vostok uhartea edo Flint 

uhartea) 

- 1521ko martxoaren 6a: Lapurren uhartea (Marianak) 

- 1521ko martxoaren 16a: Samar  

- 1521ko martxoaren 17a: Homonhon 

- 1521ko martxoaren 28a: Limasawa 
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- 1521ko apirilaren 7a: Cebu 

- 1521ko apirilaren 27a: Mactan, Palawan, Brunei 

- 1521ko azaroaren 8a: Tidore  

- 1521ko abenduaren 29a: Ambon 

- 1522ko urtarrilaren 25a: Timor 

- 1522ko maiatzaren 19a: Esperantza Oneko lurmuturra 

- 1522ko uztailaren 9a: Cabo Verde uharteak 

- 1522ko irailaren 6a: Sanlúcar de Barrameda (Sevilla) 

- 1522ko irailaren 8a: Sevilla  

 

29. Indiako Ozeanoaren hegoaldean nabigatzen ari zirela uharte ezezagun bat 

aurkitu zuten, baina ezin izan zuten han ainguratu (aingura bota). Zer izen jarri 

zioten uharte horri urte batzuk geroago? (38) 
a) New Amsterdam 
b) New Providence 
c) New Orleans 

 
 

30. Non egin behar izan zuten geldialdia helmugara iritsi aurretik? Geldialdi 

arriskutsua izan zen, portugesek marinel batzuk preso hartu baitzituzten. Hala 

ere, oso beharrezkoa izan zen eskifaia nozitzen ari zen eskorbutoari aurre 

egiteko. (40) 

a) Kanariak 

b) Cabo Verde (Santiago uhartea) 
c) Azore uharteak 

 

 

31.  Azkenik, estreinakoz, munduari bira ematea lortu zuten nabigatzen, 1522ko 

irailaren 6an Sanlúcar de Barramedara (Sevilla) iritsi baitziren. Eskifaia 18 

marinel ahitu, gaixo, egarritu eta gosetuk osatzen zuten, horietako batzuk 

euskal herritarrak: _______ (41)  
a) Juan Sebastian Elkano (Getaria), Juan Akurio (Bermeo) eta Juan Arratia 

(Bilbo) 
b) Juan Sebastian Elkano (Getaria), Juan Zubileta (Barakaldo) eta Juan Akurio 

(Bermeo) 
c) Juan Sebastian Elkano (Getaria), Juan Arratia (Bilbo), Juan Zubileta 

(Barakaldo), Juan Akurio (Bermeo) 
 



 
 
 

23 

 

Ba al zenekien… J. S. Elkano 10 hilabete eta 21 egunez izan zela Victoria 

naoaren kapitaina? 
 

Ba al zenekien… berez ez zirela 18 izan munduari bira osoa eman zioten 

pertsonak? Berez, 32 pertsona izan ziren (Cabo Verdetik Cabo Verdera). Eta 

18 izan ziren Sevillara iritsi zirenak, gehi hiru indigena. 
 

32.  Juan Sebastian Elkanok gutun bat idatzi zion Karlos I.a enperadoreari, eta 

bidaiaren kontaketa laburrean arreta ematen du ikuspegi kolektiboak. 

Zoritxarrez, jatorrizko gutuna galdu egin zen, baina... zenbat kopia aurkitu dira 

Europako hainbat lekutan? (42 eta 42.1) 
a) 2 
b) 3 
c) 5 

 
Elkanok Enperadoreari idatzitako gutunetako baten kopia 

 

33. Berehala Karlos I.a enperadoreak beste gutun batez erantzun zion, Elkanori 

agindua emanez berehala joan zedila Valladolideko Gortera. Portugesen 

presioaren ondorioz, epaitu egin zuten Espainiak Portugalekin zuen hitzarmena 

urratu zuelako (Tordesillasko Tratatua). Azkenean absolbitu egin zuten eta 

barkatu egin zioten aurretik egindako delitua, nao bat saldu izana atzerritarrei, 

eta gainera 500 dukateko saria esleitu zioten bizi zen artean (inoiz jaso ez zuen 

errenta), armarri batekin batera. Egia edo gezurra? (43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50 eta 51) 

a) Egia 
b) Gezurra  

 
J. S. Elkanoren armarria 
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34.  1523aren amaieran, Karlos I.a erregeak Victoria naoko marinelen artean bizirik 

zeuden guztiak biltzeko agindua eman zion. Gortera eraman behar zituen, 

Valladolidera. Gaztela eta Portugalgo koroek topaketa bat hitzartu zuten bi 

erresumek Espezien uharteen aurkikuntzaren inguruan zituzten eskubideak 

zehazteko. Victoria naotik bizirik irtendako marinelek lekuko moduan jokatu 

zuten. Baina... Zein hiritan (bata espainiarra, bestea portugesa) egin ziren 

topaketa horiek? (52, 53, 54 eta 55) 
a) Badajoz eta Elvas 

b) Valladolid eta Elvas 
c) Sevilla eta Elvas 
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Espezien uharteetara egindako 2. bidaiaren laburpena: 

Karlos I.a erregeak erabaki zuen bigarren espedizio bat egitea Espezien uharteetara. 

Juan Sebastian Elkanori eskatu zion itsasontziko bigarren agintaria izan zedin. Kapitain 

jeneral hautatua García Jofré de Loaysa noblea izan zen.  

Astelehen batez, 1525ko uztailaren 24an, Coruñatik abiatu ziren Espezien 

uharteetarantz 7 itsasontzi eta 450 marinel inguru gutxi gorabehera. Txakur bat, oilar 

bat eta oilo bat zeramatzaten; oiloa inoiz arrautzak erruteari utzi gabea zen. 

 

Bigarren bidaia edo espedizio horretan Victoria naoa izan zen Espezien uharteetara 

iritsi zen bakarra. 1526ko urtarrilaren 14an, itsasontzietako lau barneratu ziren 
Magallaes itsasarteko “iraganbidean”. Beste hirurek Gallegos ibaiaren estuarioarekin 

nahastu zuten, eta hondartu egin ziren, baina itsasgorarekin libratzea lortu zuten. 
Ekaitz batek hondoratu egin zuen Elkano buru zuen itsasontzia. 

Berehala, haizete gogor batek itsasartetik kanpora bultzatu zituen salbatutako ontziak. 
Haietako bi Espainiara itzuli ziren. Urtarrilaren 24an, García Jofré de Loaysak hiru 

ontzirekin kanalean sartzea lortu zuen. Haietako batek, San Lesmes izenekoak –haize 
bortitzek bultzatuta–, itsasartetik irten eta Suaren Lurraldea (Patagonia) inguratu zuen 

hegoaldeko 55° latitudera iritsi arte. “Lurra amaitzen den lekura” iritsi zirela jakinarazi 
zuten, Hornos lurmuturrera. Ozeano Barerako beste iraganbide bat Suaren Lurraldetik 

hegoaldera! (aurrerago “Drake pasaia” deituko zioten).  

Haren helburua zen, Marco Poloren urratsei jarraituz, Zipangotik (Japonia) pasatzea, 
Espezien uharteetara joan aurretik. 

Azkenik, ezin izan ziren Zipangora iritsi, eta Victoria naoa akituta iritsi zen Moluka 
uharteetara, eta, zeharkaldian, Loaysa eta Juan Sebastian Elkano hil ziren. Beste nao 

bat Mexikora iritsi zen, eta azkenak arazoak izan zituen portugesekin. Eskifaia osotik 
Espainiara itzuli zen lehendabizikoa gero esploradore handi bihurtuko zen marinel bat 

izan zen: Andres Urdaneta. Hamabi urte ziren iraganak abiatu zirenetik.  
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35. Bigarren espedizio horretako 7 naoen izenak honako hauek ziren: Victoria, 

Sancti Spiritus, Anunciada, San Gabriel, Santa María del Parral, Santiago eta 

San Lesmes. (ikus erakusketaren eranskina, 57tik gertu.) 

Egia edo gezurra? 

a) Egia 
b) Gezurra 

 
2. espedizioa 

 

36. Ba al zenekien… Victoria nao berria oso zur onez eraikita zegoela eta 

antzinakoak halako lauko edukiera zeukala? 250 kupel eramatera irits zitekeen. 

Bizkaian eraiki ziren bigarren espedizioan parte hartu zuten 7 naoetatik 4.  
 

Euskal itsasertzeko zer herritan eraiki zen Victoria nao berria? (57) 
a) Lekeitio 

b) Ondarroa 
c) Bermeo 

                                     
                    Mapa  

 

Ba al zenekien ehun euskal herritarrek (Juan Sebastian Elkano, Juan Arratia, 

Andres Urdaneta…) hartu zutela parte Espezien uharteetara egindako bigarren 

bidaia horretan? Juan Sebastian Elkanoren anaietako batuek ere bai. (ikus 

erakusketaren eranskina, 57tik gertu.) 
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37. Lehen aldiz, Asiara sagardoa eraman zen bidaia batean, hartan parte hartu 

zuten euskal herritarren kopuru handiaren eta prestakuntza lanak egin ziren 

lekuaren isla. Ardo zuria ere eman zuten (kapitainarentzat soilik), seguru asko 

txakolina. (58) 
Ba al zenekien… uste zela sagardoak marinelei eskorbutoari aurre egiten 

laguntzen ziela, eta hori ez zela zuena?  
Zer frutarekin egiten da sagardoa? 
a) Udareak 
b) Sagarrak 
c) Mahatsa 

                                      

                                           Kupelak, sagardoaren barrikak 

 

38. Bidaia horren ordainetan, Juan Sebastian Elkanok 1.000 dukat jasoko zituen 

soldata moduan, 30 kintal zamatu zitzakeen (espezienak) eta esklabo batzuk 

ekar zitzakeen, haiei jaten emateko janari nahikoa izateko baldintzarekin. (59) 
 

Zenbat esklabo ekar zitzakeen? 
a) 1 

b) 8 
c) 50 
 

 

39. Zenbat sagardo kupel zeramatzaten? (59) 
a) 5 
b) 10 
c) 20 

                            

Ba al zenekien… Victoria naoak 300 upel zeramatzala, Sancti Spiritus naoak 230 

upel, Anunciada naoak 260 upel eta San Gabriel naoak 160 upel? Upel bakoitzak 

550 azunbreko edukiera zeukan (1 azunbre = 2 litro). Upel bakoitzaren prezioa 

1.000 marabedi ingurukoa zen. 

 

40. Bizkaiko zein herritatik abiatu zen Juan Sebastian Elkano bigarren espedizioan 

4 naorekin Coruñarantz, Loaysa kapitain jeneralarekin elkartzeko? (60) 
a) Bermeo 
b) Portugalete 

c) Ondarroa 
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Mapa 

 

41. Bigarren espedizio horretan ez zioten jaramonik egin Juan Sebastian Elkanori 

eta Magallaes itsasartetik igaro beharrean portugesen bide arriskutsua hartu 

zuten, Esperantza Oneko lurmuturra inguratuz. (64) Egia edo gezurra? 
a) Egia 
b) Gezurra 

 

42. Aingura San Mateo izeneko uharte biztanlerik gabeko batean bota zuten. J.S. 

Elkanoren morroi Andres Urdanetaren (zeinak 17 urte zituen) egunkariari esker, 

dakigu eskifaiaren zati handi batek intoxikazioa nozitu zuela. Zer elikagaik 

eragin zien intoxikazioa edo ziguatera? (65) 
a) Arrainak  

b) Okelak  
c) Urak 

 

43. 1526ko apirilaren 8an Magallaes itsasartea zeharkatzea lortu zuten, eta 

Hegoaldeko Itsasora iritsi ziren, zeina lehen espedizioan Barea izenarekin 

bataiatu zuten. Itsasoa guztiz bare aurkitu zuten, izenari arrazoia emanez. (66) 
Egia edo gezurra? 
 

a) Egia 

b) Gezurra 
 

44. Juan Sebastian Elkano, nahiz eta larri gaixorik egon, Kapitain Jeneral 

izendatu zuten Loaysa hil eta gero. 1526ko zer egunetan hil zen Loaysa 

kapitaina? (69) 
a) uztailaren 10ean 
b) uztailaren 20ean 

c) uztailaren 30ean 
 

45. 1526ko zer egunetan hil zen Juan Sebastian Elkano? (70) 
a) abuztuaren 6an  
b) irailaren 9an 
c) azaroaren 12an 
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46. Espezien uharteetara iritsi aurretik, zer uhartetara (Marco Polok aipatzen zuen 

urrezko hiria) iritsi nahi zuten? (71) 
a) Mactan 
b) Zipango (Japonia) 
c) Guam 

                                                   
Zipango (Japonia) 

 

47. Juan Sebastian Elkanoren testamentuan, nola zuen izena Hernialdeko Mari 

Hernándezekin izan zuen semeak? (72) 

a) Domingo 
b) Juan Sebastian 

c) Fernando  
 

* Oharra: Seme hori eta haren emazte Mari, zeina Getariakoa zen, oinordeko 

unibertsal izendatu zituen eta 100 urrezko dukat utzi zizkien, bere ama Catalina 

andrea usufruktudun izateko baldintzarekin.  
 

48. Baina Juan Sebastian Elkanok alaba bat ere izan zuen Valladoliden beste 

emakume batekin, María de Vidaurretarekin. Ez da ezagutzen haurraren izena, 

baina ________ urrezko dukat utzi zizkion (200.000 € inguru), Getariara 

bizitzera joan eta han ezkontzeko baldintzarekin. Hori egin ezean, herentziarik 

gabe geratuko zen. (72) 
a) 50 
b) 100 
c) 400 

 
J. S. Del Canoren (Elkano) testamentua 
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49. Erakusketa honen amaierako eranskinean, bigarren espedizio horretan parte 

hartu zuten marinel euskal herritarren izenak ikus ditzakezue. (ikus 

erakusketaren eranskina, 57tik gertu.)  
 

Horietakoren bat Bilbokoa (Bizkaia) al zen?  
a) Bai 
b) Ez 

                                        
                                                   Eranskina 
 

50. Nola zuen izena bigarren espedizio horretan haur batekin batera itsasoratu zen 

emakume bakarrak? 
a) Catalina 

b) Juana 
c) María  
 

 

Ba al zenekien bere haurrarekin batera zihoan emakume beltz hori Loaysa 

kapitain jeneralaren neskamea zela eta Ozeano Barea zeharkatu zuen lehen 

emakumea izan zela? Loaysa hil eta gero, testamentuan, Hernando anaiari utzi 

zion, 10 urteren buruan askatasuna emateko baldintzarekin. Ondoren, 

Carquizanorekin ezkondu eta beste seme bat izan zuen, ordurako emakume 

libre gisa jada. 

 

 

Ba al zenekien… Mirak, Tidoreko erregeak, gaztelauen artean hazi zenez, 

bizkaieraz (euskaraz), gaztelaniaz eta portugesez hitz egiten zekiela, beste 

hizkuntza batzuen artean? Bigarren espedizio horretan marinel euskal herritar 

askok parte hartu zuten eta seguru asko (beren artean) euskara erabiliko zuten 

komunikaziorako hizkuntza moduan. 
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GALDEREN ERANTZUNAK (IRAKASLEENTZAT): 

 

1. b 11. c 21. a 31. c 41. b 

2. c 12. b 22. a 32. c 42. a 

3. a 13. a 23. b 33. a 43. b 

4. c 14. - 24. c 34. a 44. c 

5. b 15. a 25. a 35. a 45. a 

6. c 16. c 26. b 36. c 46. b 

7. a 17. a 27. a 37. b 47. a 

8. a 18. b 28. - 38. b 48. c 

9. b d 19 b 29. a 39. c 49. a 

10. b d 20. c 30. b 40. b 50. C 

 

 


