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Industri Maisutza eta Ofizialetza Eskola 

Basauriko San Migeleko Industri Maisutza eta Ofizialetza Eskola —gaur egun, CIFP Bidebieta 

LHII—, Agirre Lehendakaria etorbidearen 97. zenbakian dago. 1967an ireki zituen ateak, 

Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko industriaren eskaerari erantzuteko, eta, ordutik, lanbide-

heziketari eta adar horrek izandako bilakaerari oso lotuta egon da. 

CIFP Bidebieta LHIIk lanbide-prestakuntza, maila ertaineko eta goi-mailako prestakuntza-

zikloak (egunez zein gauez) eta enplegurako prestakuntza eskaintzen ditu (jarduneko egoeran 

egon arren, langabezian dauden langileei zuzenduta, haien eginbeharraren arabera). 

Kalitatezko irakaskuntzaren aldeko hautua egiteaz gain, prestakuntzaren eta lan-munduaren 

arteko harremana sustatu du Eskolak, hasiera-hasieratik. 

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Lanbide Heziketako 

Sailburuordetzaren mende dago CIFP Bidebieta LHII. Horrez gain, Jaurlaritzaren Enplegu eta 

Gizarte Politiketako Sailarekin, zenbait instituziorekin eta inguruko erakunde eta enpresekin 

aritzen da lankidetzan. 

Gaur egun, Lora Tamayo Hezkuntza eta Zientzia ministroak Eskola inauguratu zuenetik ia 50 

urte joan eta gero (1967ko irailaren 12an beteko da urteurren hori), iraganera begira jarri 

behar dugu. 

Joan den mende erdialdean, desagertzeko zorian zegoen Baskoniaren «Escuela de Trabajo 

de la Cía. Anónima Basconia» izenekoa —1908an sortu zenetik, arte eta lanbide eskola gisa 

ziharduen—, eta, harekin batera, lanesku kualifikatua eta industrializazio eta modernizazio 

prozesuak ere desagertuko ziren. Basauriko Udala, egoeraz jabetuta, Hezkuntza Nazionaleko 

Ministerioarekin hasi zen harremanetan 1953an, udalerrian lanbide-heziketa eskola bat 

sortzeko. Eskola horrek, herriko langileez gain, Galdakaoko, Etxebarriko, Arrigorriagako, 

Zaratamoko eta Ugao-Miraballesekoak ere hartuko zituen (80 enpresa handi ingururi eragingo 

zien —horietatik 40, Basaurikoak—, garai hartan 11.250 ekoizle inguru zituztenak).  

Egindako izapide guztien xedea zen Ministerioak Eskola eraikitzea. Hark, ordea, baldintza bat 

jarri zuen: Udalak beharrezko lurzatia doan lagatzea, eta Udal Patronatua eratzea, Eskola 

kudeatzeko. 

Orduko alkate Fausto Albo Elorzak eta haren taldeak harremanetan jarri ziren eragindako 

udalerrietako alkateekin eta 80 enpresetako arduradunekin, Basauriko San Migeleko Lanbide-

heziketako Udal Patronatua eratzeko. Horrekin batera, 50.000 m2-ko lursaila aurkitu zuten 

udal arduradunek «Jaro de Ariz»en —Eulate de la Mata sendiarena zen (Panadería Ariz 
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SA)—, eta Ministerioak Nerbioi-Ibaizabal eskualderako eraiki nahi zuen lanbide-eskola handia 

egiteko leku aproposa iruditu zitzaien.  

Horrela, bada, Basauriko San Migeleko Lanbide-heziketako Udal Patronatua eratu zuten 

1954ko azaroaren 3an, eta Zuzendaritza Batzordea hautatu zuten. Bestalde, 1955eko 

martxoaren 3an, Eulate de la Mata sendiak eskaintza egin zion Udalari, «Jaro de Urieta» 

delakoan, Kostaldeko Artilleria Kuartelaren aurrean, 650.122 p2-ko lursaila (50.475,31 m2-ren 

parekoa) erosteko. Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak begi onez ikusi zituen Basauriko 

Udalak egindako izapideak, eta 1955ean jakinarazi zion ikastetxe berriaren proiektua 

enkargatu ziotela Jesús Rafael Basterrechea Aguirre arkitekto bilbotarrari (1908-2000). 

   

JR Basterrechea 1993an, Aranoak Bizkaiko Foru Aldundian egindako horma-irudian, bere erretratuaren azpian. 

Bien bitartean, Fausto Albok harremanetan jarraitu zuen herriko enpresekin: Cía. Anónima 

Basconia, Firestone Hispania, Edesa, Muñuzuri, Ceplástica, Productos Esmaltados del Norte, 

Amable Álvarez Vázquez, Prado Hnos., Pegra SA, Guivisa, Productos Pretensados, Sociedad 

Ibérica de Montajes, Talleres San Miguel, eta abar. Papelera Españolarekin, Pradera SArekin 

eta ondoko udalerrietako beste batzuekin ere jardun zuen, Eskola eraikitzeko beharrezko dirua 

biltzen. 

Diru-arazoak ikusita, Basauriko Udalak ohartarazi zion Hezkuntza Nazionaleko Ministerioari 

25.000 m2-ko lurzatia baino ezin izango zuela erosi. Ministerioak, orduan, onartu egin zuen 

hasierako programa murriztea eta ikasleen egoitza eta irakasleentzako etxebizitzak ez 

eraikitzea. Azkenean, 1955eko azaroaren 8an, Basauriko Udalak «Jaro de Urieta»n 
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kokatutako 25.000 m2-ko partzela hura erosi zion Eulate de la Maza sendiari, 2.415.000 

pezetatan (enpresek 842.947,50 pezeta jarri zituzten, eta Udalak gainerakoa).  

1958ko maiatzaren 7an arazo gehiago sortu ziren: Lanbide-heziketako Batzorde Zentralak, 

lurzatiaz gain, eskatu zuen Basauriko Udalak eta industria laguntzaileek eraikina egiteko lanen 

herena ere ordaintzea. Harrituta eta gogogabetuta hartu zuten berria. 

Gainera, kostuak gutxitze aldera, 1955eko jatorrizko proiektua aldatzeko agindu zion 

Basterrecheari Ministerioak. Arkitektoak, orduan, beste proiektu bat egin, Udalak onartu ez, 

eta etenda geratu zen ekimena. 

Hala ere, Pedro López alkateak jarraitu zuen eskualdeko alkateekin eta enpresa 

laguntzaileekin batzen. Hori bai: 315.600 pezetako laguntza osagarria baino ez zuen lortu 

haiengandik, 1960an. Hezkuntza Nazionaleko Ministerioarekin hasitako harremanari ere eutsi 

zion Lópezek, eta, bide horretatik, lortu zuen Basterrechea arkitektoak Basauriko San 

Migeleko Lanbide-heziketa Eskolarako hirugarren proiektu bat egitea 1962an, zeina alderdi 

biek onartu baitzuten. Bestalde, 1963ko otsailaren 5eko osoko bilkuran, lanen herena 

ordaintzeko konpromisoa hartu zuen Udalak (urteko bost kuotatan). 

1963ko uztailaren 9an Eskolaren behin betiko proiektua bidali zion Basterrecheak Udalari 

(aurrekontu eguneratua: 18.810.776,57 pezeta), eta, 1963ko uztailaren 13ko osoko bilkuran, 

6.270.258,85 pezeta (alegia, lanen aurrekontuaren 1/3) ordaintzea adostu zuen Udalak, urteko 

bost kuotatan. 

Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak, bere aldetik, Basaurin Industriako Lanbide-heziketako 

Eskola Ofiziala sortzea onetsi zuen, otsailaren 20ko 455/1964 Dekretu bidez. Horren harira, 

ikastetxea eraikitzeko lanen lizitaziorako deialdia egin zuen Lanbide-heziketako Zuzendaritza 

Orokorraren 1964ko apirilaren 3ko Ebazpenak. 

Hezkuntza Nazionaleko Ministerioaren 1964ko ekainaren 12ko Aginduak obren behin betiko 

esleipena egin zion Ondarra y Zabaleta SL enpresa bilbotarrari, % 3,06ko murrizketarekin. 

Udal espedienteak ez du argitzen zein datatan hasi ziren obrak, ez eta noiz amaitu ziren ere. 

Dakigun bakarra da ABC egunkariak, 1967ko irailaren 13an, argitaratu zuela aurreko egunean 

(hau da, 1967ko irailaren 12an) Eskola inauguratu zela. 
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Lanbide-heziketa Eskola inauguratu zenean, 1967an. 

Eskola eraikitzeko ahaleginen berri eman eta gero, hura deskribatu beharra dago, eta 
arkitekturaren ikuspuntutik aztertu. 
 
Basterrecheari Basauriko Lanbide-heziketa Eskola diseinatzeko mandatua egin ziotenerako, 
ibilbide luzea egina zeukan arkitektoak. Sasoi hartan, gainera, ikastetxeak eraikitzen 
espezializatu zen: Bilboko Ingeniaritza Eskola proiektua burutu berri zuen (1959an amaitu 
zuten hura eraikitzen), eta Sarrikoko Ekonomia-zientzen Fakultatea ere diseinatzen ari zen 
(1962an amaitu zituzten hango lanak). Egiaztatu ahal izan dugu Basauriko Eskolaren 
aurreproiektuak baduela antzik Bilboko Ingeniaritza Eskolakoarekin (oso antzekoa da bietako 
areto nagusiaren diseinua). Aurreproiektua proiektu bihurtu, eta desagertu egin ziren 
antzekotasunak. Hori bai: eutsi egin zion Basterrechearen obrak berezkoa duen nazioarteko 
estiloko eredu organiko eta funtzionalari (zeina oso urrun baitzegoen garai hartan 
ikastetxeetan gailentzen zen eraikin konpaktuen eredutik). 
 
Basterrecheak berak zioen bezalaxe, «lursailaren formak eta desnibelak aintzat hartu», eta lau 
eraikineko multzoa diseinatu zuen: eraikin nagusia, ikasgelen gunea, laborategiak eta 
tailerrak. Horiek guztiak lotu egiten ziren barrualdetik iraganbide horizontalekin, eta egituratu 
egiten ziren kanpoaldean. Horri esker, argi eta garbi irudikatuta geratzen zen ikastetxearen 
antolamendu bolumetrikoa. 
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Eskolako eraikin multzoaren perspektiba axonometrikoa, arkitektoak berak marraztua. 

 
Kanpoaldean, osagarri gisa, kirol-kantxak, lorategiak eta sarbidea, arbolekin. 
 
Jatorrizko proiektuak ikasleentzako egoitza eta igerilekua ere aurreikusi zituen, orubearen 
hego-mendebaldean, baina ez zituzten eraiki. 
 
Eraikin nagusiak beheko solairua gehi lau solairu zituen. Beheko solairuan zeuden sarbidea 
eta ikasle zein atezainentzako gunea; beste solairuetan, berriz, bulegoak, irakasleen bulegoak 
eta irakasle gelak, liburutegia eta hari atxikitakoak; eta azken solairuan, Eskolako langileen 
etxebizitzak. Estaldura, berriz, laua dauka eraikin nagusiak. 
 
Ikasgelen eta laborategien eraikinak, hasiera batean, elkarren ondoan zeuden, baina bata 
bestea baino altuagoa zen. Azkenean, L formako eraikin bakarrean batu ziren (beheko 
solairua gehi bi solairu): beheko solairuan zeuden areto nagusia, ikasgela bi, iraganbideak, 
komunak eta arropazaindegia; eta goiko solairuetan ikasgelak eta laborategiak jarri zituzten. Bi 
isuriko estaldura dauka eraikinak. 
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Lanbide-heziketa Eskola, gaur egun. 

 
Arreta berezia jarri behar zaio ikasgelak eta laborategiak hartzen dituen eraikinari. Haren 
egitura osatzen duten hormigoi armatuzko nerbioek eta material berarekin aurrefabrikatutako 
panelek hutsuneak sorrarazten dituzte fatxadetan, eta bertan txertatzen dira leihoetako metal-
arotzeriako kanpo-mihiztaketak (sistema bera baliatu zuen Basterrecheak 1965ean, Bilboko 
Etxaniz suhiltzailearen plazako Sindikatuen eraikinean). Esan liteke teknologiari aurre hartu 
ziola arkitektoak. 
 
Fatxadak osatzerakoan egiturari emandako protagonismoa eta L formadun eraikineko 
buruhorma itsuak Bilboko Ingenieritza Eskolaren ezaugarri ere badira. Horrek agerian uzten 
du baliabide egokiak izan zirela, arkitektoak materialak ezagutzen zituela, eta estilo funtzional 
eta praktiko baten bila zebilela (zeinak, bestalde, eraikinaren noblezia eta iraunkortasuna 
nabarmentzen baititu, uneko modetatik aldenduta). 
 
Tailerren eraikinari dagokionez, jatorrian, solairu bakarreko lau industria-pabilioik osatzen 
zuten, goitikako argiztapenarekin eta «zerra-hortzezko» estaldurarekin. 1977an handitu egin 
zen eraikina iparretik: beheko solairua gehi bi solairu zituen eraikina atxiki zitzaion. Eraikin 
berriak hormigoi armatuzko egitura, bistako adreiluak eta estaldura laua zituen. Garai berean, 
solairu bakarreko eraikin bereizia egin zuten kirol-kantxen ondoan, biltegia eta aldagelak 
hartzeko. Hormigoi armatuzko egiturarekin, bistako adreiluekin eta estaldura lauarekin eraiki 
zuten hura ere. 
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Laburbilduz, arkitektura-lan soila eta kontzeptualki argia burutu zuen Basterrecheak 
Maisugintza Eskolan. Apainduretatik ihes egin, eta xalotasun, ekonomia, edertasun eta 
iraunkortasun printzipioei heldu zien arkitektoak (edertasuna, sendotasuna eta 
erabilgarritasuna printzipio vitrubiar oinarrizkoak dakartza gogora haren lanak). Ondorioz, 
duintasun handiz egokitu da haren lana garai desberdinetara. 
 
Gerora, toki gehiago behar zela eta, zenbait aldiz handitu behar izan dute Eskola, eta zenbait 
moldaketa egin dizkiote. Besteak beste, erdisotoko jatorrizko atari eta solairuak baliatu dituzte 
marrazketa gelak eta komun berriak egiteko; oztopo arkitektonikoak desagerrarazi dituzte; 
berokuntza-instalazioak berritu dituzte; eta abar. 


