
Egileak: Nahia 

Etxaburu, Ane 

Bringas, Julen 

Goitiandia, Leire 

Gandarias.



1. Urkil gabekoa izatea, garestiagoa delako

urkilduna eta astunagoa egiten duelako.

2. Koadroa, ahalik eta arinena izatea

komenigarria da.

3. Aldatz gutxiko ibilbidean, 3 martxa aurrean

eta 7 atzean edukitzea nahikoa da.

4. Aukeratzeko orduan, kontutan edukitzekoa

da, abatz martxak, gutxiago apurtzen

direla eta beraien mantenua oso txikia

dela, beste bizikleta batzuekin alderatuta.





Básicamente los cascos constan de dos partes: 
una película protectora de plástico o carcasa y 
una capa de poliestireno expandido.

 La capa exterior protege al poliestireno del 
desgaste de los elementos (sol, lluvia, granizo y 
la humedad del sótano) y lo mantiene unido y 
compacto ya que en este material tienden a 
formase pequeñas grietas.

 El poliestireno es el material más importante 
del casco porque es el encargado de absorber el 
impacto, aplastándose primero y rompiéndose 
después.



Los cascos más caros no son 

necesariamente más seguros. El 

precio depende de…
Peso

La ventilación

Si tiene visera o no

El sistema de ajuste

El estilo



YES



Hay que tener en cuenta estos factores a la 
hora de elegir el calzado:

 Composición adecuada

 Amortiguación

 Plantilla

 Suela

 Ajuste adecuado

También es muy importante el buen cuidado 
de la zapatilla.

Pisar hacia 

el interior

Pisar hacia 

el exterior





Txoribentatik irten ahal izateko kruzean STOP 

seinalea ezin da ondo ikusi:

Komenigarria

izango

litzateke, 

berriz

margotzea.



Bideak, konponketa batzuk

behar ditu, ez bait da 

segurua, bizikletarekin

ibiltzeko.



Beste konponketa berri batzuk ere ez

lirateke gaizki egongo, adibidez asfaltatze

berria.



Bizikletarekin Bidean ibili izan ahal izateko

ez dago bazterbiderik.

Auto batekin edo kamioi batekin topo eginez

gero bizikletadunak ez du lekurik ezta

babesik.

Ondorioz



 Bidea oso arriskutsua da, ibilgailuak

bizkorregi ibiltzen direlako, abiadura seinale

faltagaitik.

Gainera, leku

honetan, hainbat

bidegurutze

batzen dira eta 

horrek oztopoak

sortzen ditu.



Espaloia, egokia da 

eta zabala.

Zakarrontziak, ez

daude, leku

egokienean.



Arazo larriena seinaleak ez daudela agerian da:

Urrunetik Hurbiletik



Espaloien urritasuna

Egokia izango litzateke, 

espaloi egoki bat egitea, 

beheko etxean bizi

direnen, onerako.



Aurrean etxe bat duenez gero, 

ez litzateke gaizki etorriko, 

zebrabide bat egitea.







Bizikletaz bide bera ibiliz, 

oinez baino errazago joaten

da, baina hala ere hankei

eragin egin behar zaie.

Azkenean gainean

doana nekatu egiten

da.

Beste edozein

bizikletak

bezalaxe

abiadura

aldatzeko

aukerak ditu.



Bizikleta elektrikoak bizikleta tradizionala berritzen du.

Horiek gidatzeko ez da garraio-titulurik behar. 

Garraiobide horri soilik erreserbatuta dauden errail eta guneetan

zirkulatzeko egokiak dira.

Motorrarengatik

izan ezean, ia ez

dago

desberdintasunik

bizikleta

konbentzionalen

eta elektrikoen

artean. 

Behin bateria

agortzen

denean, 

korronte-

hargune batetik

kargatzen da.



Inbertsioa

handitzean

ekonomiak oro 

har izaten

duten

hazkundeari.

Kontsumitzeko joera marjinalak

pertsonek errenta handiagoa dutenean

zenbat ondasun eta zerbitzu gehiago

kontzumitzen dituzten neurtzen du.

Kontsumitzeko joera

zenbat eta 

handiagoa izan, 

orduan eta 

handiagoak izango

dira inbertsioak

ekonomian dituen

eraginak, eta 

alderantziz.



Inbertsioa egingo dutenak: 

Markinako udala

Laborala

Ondorioz:

Herriak inbertsio bat egingo du,

Beharra emango dio bertako langileei. 

Proiektu

bateratu bat

sortuko dute, 

bizikleta bat

diseinatzearen

alde.
Ikerketa eta garapenean

espezializatuta lana 

edukiko dute.

Ondorioz fabrikazioa eta 

banaketa antolatuko da.

Garapen jasangarria

bultzatzea, bizikletaren

erabilera bultzatzea, 

kutsadura murriztea…

Errentak gora egingo dute, kontsumoia bultzatuko du, markinako dendak

txikiak etekin handiagoak izango dituzte, ekonomia hazkundea emango

da, eta markinako herriko kontsumoa handiagotu egingo da. 




