Biztanleriaren eta Etxebizitzen
Zentsuak 2011
Zer dira zentsuak?

Galdesorta nola bete:

Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuen bidez
biztanleek zein ezaugarri dituzten jakin ahal izango dugu
eta, horrela, zerbitzu publikoak (ospitaleak, errepideak
eta ikastetxeak eraiki, gizarte politikak egin...) eta
jarduera pribatuak (supermerkatuak, banketxeak...
instalatu) planifikatu eta antolatu ahal izango dira.
Europako Parlamentuaren eta Europar Batasunaren
Kontseiluaren 763/ 2008 (EE) Erregelamendua betez
egiten dira zentsuak.

Galdesortari Internet bidez erantzungo badiozu ez
bete paperezkoa.

Nahitaez erantzun beharra
Nahitaez bete behar duzu Biztanleriaren eta Etxebizitzen
Zentsua (13/1996 Legea). Zentsua betetzen ez baduzu edo
bertan apropos datu faltsuak ematen badituzu Estatistikako
Funtzio Publikoaren 12/1989 Legeko 50 eta 51. artikuluetan
ezarritako zehapenak aplikatu ahal izango dira.

Sekretu estatistikoa
Ematen duzun informazioa isilpekoa
izango da eta sekretu estatistikoaren bidez babestuko da (12/1989 Legea). Izan
ere, zeharka bada ere informazioa norena den jakin badaiteke ez da informazio hori argitaratuko.

Baina posta bidezko hau beteko baduzu jarraitu
hurrengo urratsak:
u
Egiaztatu gutun-azaletik paper guztiak atera dituzula.
u
Irakurri aurkezpen gutuna, oraindik egin ez baduzu.
u
Lehenbizi erantzun Etxebizitzari buruzko Galdesortari; orri honen atzean duzu.
u
Gero Banakoen Galdesortak dituzu. Etxebizitzan
bizi den pertsona bakoitzeko bat bete beharko
duzu.
u
Etxebizitzan 6 pertsona baino gehiago bizi bada
deitu 900 82 00 82 telefonora. Deia doakoa da.
u
15 eta 16 galderei erantzuteko liburuxkan daukazun lanbideen eta jardueren zerrendak erabili
behar dituzu.
u
Pertsona bakoitzari buruzko banakoen galdesortak
bete ostean, sartu koaderno hau bidalketa doan
egiteko gutun-azalean eta gero bidali postaz.

Mesedez, hartu ohar hauek kontuan:
Galdesorta eskaner batek irakurriko du.

Galdesorta betetzeko zein aukera duzu?
Mesedez, bete galdesorta jaso ondorengo 15
eguneko epean:
u
Internet bidez: www.censos2011.es helbidean.
Hain zuzen, gutun-azal barruan daukazun gutunean
ematen dizkizugu helbide horretara sartzeko bi
gakoak. Oso erraza eta erosoa da; aplikazioa
ulergarria da eta laguntzak eskaintzen ditu.
u
Edo posta bidez: galdesorta hau bete eta posta
bidez bidali behar duzu, erantsita daukazun gutunazalean (frankeorik behar ez duen horretan). Posta
bidez egitea erabakitzen baduzu, lehenbizi irakurri
arretaz eskuineko argibideak.
Mesedez, eman telefono-zenbaki bat eta harremanetan jartzeko pertsona baten izen-abizenak. Zerbait
argitu behar badugu pertsona horri deituko diogu.
1.telefonoa:

Beraz,
u
Erantzun behar duzunean jarri gurutze (X) bat
zure erantzunari dagokion laukian. Erratu bazara,
zirriborratu ondo erantzun hori, eta markatu
erantzun zuzena:
1
2
3
u
Idatzi letra LARRIZ eta gaztelaniazko azentumarkarik gabe. Idatzi letra bat lauki bakoitzean
eta hitzen artean utzi zuriune bat. Erratzen bazara
zirriborratu gaizki dagoen lauki osoa:
Udalerria:

S E VB A S T I AN

S AN

DE

L A

G OM

E AR A
Erabili boligrafo urdina edo beltza
(ez erabili inoiz arkatza edo boligrafo gorria)
Laguntza behar duzu?

2.telefonoa:
Izen-abizenak (adibidez):

JUAN LOPEZ GOMEZ

Doako telefonoa: 900 82 00 82
www.censos2011.es

Mod. CPV-TE
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Etxebizitzari buruzko galdesorta
1. Pertsonen zerrenda
Idatzi etxebizitzan bizi ohi den pertsona bakoitzaren izena eta abizenak.
Izena eta abizenak (adibidez):

Honakoak sartu behar dituzu:
u
Urte gehienean etxebizitzan bizi diren
pertsona guztiak, senideak izan ez
arren
u
Ikasturtean zehar ikasten daudelako
etxebizitzan bizi ez diren seme-alabak
u
Zaintza partekatua duten seme-alabak,
gehienetan etxebizitzan bizi badira

JUAN LOPEZ GOMEZ

Pertsona zk. 1
Pertsona zk. 2
Pertsona zk. 3
Pertsona zk. 4

Ez ahaztu sartzen:
u
Ume txikiak edo jaioberriak
u
Zu zeu, etxebizitzan bizi bazara

Pertsona zk. 5
Pertsona zk. 6

GOGORATU! Etxebizitzan 6 pertsona baino gehiago bizi badira deitu doako telefono honetara: 900 82 00 82

2. Etxebizitzaren jabetza

5. Zein da ura hornitzeko sistema?

Hauxe...
Zurea da; erosi duzu eta osorik ordainduta duzu
Zurea da; erosi duzu baina ez duzu osorik ordaindu (hipotekak...)
Zurea da; jaraunspen edo dohaintza bidez jasota
Alokatuta daukazu
Doan edo merke laga zaizu (beste familia batek,
enpresak ordainduta...)
Besteren bat

3. Etxebizitzan instalazio hauetako zein
dituzu?
Berokuntza
Kolektiboa edo zentrala
Banakoa
EZ duzu berokuntza-instalaziorik, baina bai gelaren bat berotzeko balio duen gailua (adibidez:
erradiadore elektrikoak)
EZ duzu berogailurik
Komuna (komunontzia duena)
BAI

EZ

Dutxa edo bainuontzia
BAI

Ur korrontea, hornidura publikoaren bidezkoa
Ur korrontea, eraikinera hornidura pribatuaren
edo partikularraren bidez heltzen dena
Ez duzu ur korronterik

6. Zein da, gutxi gorabehera,
etxebizitzaren azalera erabilgarria?
Ez hartu kontuan bizitzeko modukoak ez diren espazioak: terraza irekiak edo lorategiak, sotoak, ganbarak, trastelekuak...
m2

7. Zenbat gela ditu etxebizitzak?
Zenbatu sukaldea, logelak eta 4 metro koadro edo
gehiagoko gela guztiak.
EZ zenbatu komunak, atariak, korridoreak, terraza
irekiak...
gelak

EZ
ERNE!

4. Etxebizitzan Internetera sartzeko
zerbitzurik kontratatu da?
BAI

EZ

Orain Banakoen Galdesorta bat bete behar duzu goiko pertsonen zerrenda horretan idatzi duzun pertsona bakoitzeko. Mesedez, jarraitu pertsonen zerrendako hurrenkera bera.
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1. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan lehenengoa den pertsonari ( 1. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea
Eta udalerri horretan?

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea

eta autonomia-erkidego horretan?
Jaio zenetik

Urtea

3

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik

Urtea

Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?
Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)

Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.

Beste udalerri batean:

EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Probintzia:
Beste herrialde batean:

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Beste udalerri bat:

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:

Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

BAI

EZ
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1. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 1. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 1. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 1. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 1. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

1. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 1. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 1. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera

Orrialdea:

04

1. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 1.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 1.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 1. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 1. pertsonaren Banako Galdesorta; orain
bete ezazu 2. pertsonaren galdesorta. Baina etxebizitzan pertsona gehiagorik ez badago, amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!
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2. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan bigarren den pertsonari ( 2. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Eta udalerri horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

eta autonomia-erkidego horretan?
Urtea

Jaio zenetik

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?
Urtea

3

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik
Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?

Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?
Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.
EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Beste udalerri bat:
Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?
BAI

EZ
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2. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 2. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 2. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 2. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 2. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

2. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 2. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 2. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera

Orrialdea:
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2. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 2.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 2.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 2. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 2. pertsonaren Banako Galdesorta; orain
bete ezazu 3. pertsonaren galdesorta. Baina etxebizitzan pertsona gehiagorik ez badago, amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!
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3. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan hirugarren den pertsonari ( 3. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea
Eta udalerri horretan?

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea

eta autonomia-erkidego horretan?
Jaio zenetik

Urtea

3

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik

Urtea

Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?
Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)

Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.

Beste udalerri batean:

EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Probintzia:
Beste herrialde batean:

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Beste udalerri bat:

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:

Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

BAI

EZ

Orrialdea:
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3. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 3. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 3. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 3. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 3. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

3. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 3. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 3. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera

Orrialdea:
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3. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 3.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 3.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 3. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 3. pertsonaren Banako Galdesorta; orain
bete ezazu 4. pertsonaren galdesorta. Baina etxebizitzan pertsona gehiagorik ez badago, amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!
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4. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan laugarren den pertsonari ( 4. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Eta udalerri horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

eta autonomia-erkidego horretan?
Urtea

Jaio zenetik

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?
Urtea

3

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik
Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?

Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?
Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.
EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Beste udalerri bat:
Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?
BAI

EZ

Orrialdea:
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4. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 4. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 4. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 4. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 4. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

4. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 4. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 4. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera

Orrialdea:
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4. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 4.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 4.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 4. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 4. pertsonaren Banako Galdesorta; orain
bete ezazu 5. pertsonaren galdesorta. Baina etxebizitzan pertsona gehiagorik ez badago, amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!

Orrialdea:
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5. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan bosgarren den pertsonari ( 5. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea
Eta udalerri horretan?

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Urtea

eta autonomia-erkidego horretan?
Jaio zenetik

Urtea

3

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik

Urtea

Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?
Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:

Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.
EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Probintzia:
Beste udalerri bat:

Beste herrialde batean:

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:

Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?

Probintzia:
Beste herrialde batean:

BAI

EZ

Orrialdea:
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5. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 5. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 5. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 5. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 2. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

5. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 5. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 5. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera

Orrialdea:
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5. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 5.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 5.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 5. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 5. pertsonaren Banako Galdesorta; orain
bete ezazu 6. pertsonaren galdesorta. Baina etxebizitzan pertsona gehiagorik ez badago, amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!

Orrialdea:
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6. pertsonaren Banako Galdesorta
Pertsonen zerrendan seigarren den pertsonari ( 6. pertsona) buruzko datu hauek idatzi behar dituzu.
Izena eta abizenak:
Jaiotza data:

Sexua:
eguna

hila

Gizona

Emakumea

urtea

Jaio zen herrialdea:

Zein da pertsona horren nazionalitatea?

Espainia. Idatzi udalerria eta probintzia:
Udalerria:

Nazionalitate bikoitza badu (Espainiakoa eta beste bat)
markatu bi aukerak eta idatzi dagokion herrialdea.
Nazionalitate bikoitza badu baina horietako bat ere ez
bada Espainiakoa, idatzi herrialde bat bakarrik.

Probintzia:
Beste herrialde bat:

Espainiakoa
Beste herrialde
batekoa:

ERNE! Erantzun galderak ordenan eta jarraibideak betez
1

Noiztik bizi da etxebizitza horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

Eta udalerri horretan?
Urtea

Jaio zenetik
(Joan 3 . galderara)

eta autonomia-erkidego horretan?
Urtea

Jaio zenetik

Zein da hark duen euskararen ezagutza-maila?

Galdera bakoitzean markatu aukera bakarra
Ulertzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Hitz egiten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Irakurtzen du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Idazten du?:

Ezer ez

Nekez

Ondo

Zein hizkuntza erabili zuen lehen aldiz (hiru urte bete arte)?
Markatu aukera bat bakarrik

Eta Espainian?
Urtea

3

Euskara

Gaztelania

Biak

Beste bat

Jaio zenetik
Zein hizkuntza erabiltzen du gehien etxean?

Non bizi zen udalerri horretara azken aldiz iritsi baino lehen?
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

2 Non bizi zen duela urte 1?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:

Markatu aukera bat bakarrik
Euskara

Non bizi zen duela 10 urte?
Bere udalerrian (edo oraindik ez zen jaio)
Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:

Biak

Beste bat

4 Azken hamabi hiletan 14 gau baino gehiago
igaro ditu (jarraian izan ez arren) Espainiako
beste udalerri batean edo beste herrialde batean?
Arrazoiak hauek izan daitezke: lana, ikasketak, asteburuko irteerak, oporrak edo udalerri batean baino gehiagotan bizitzea.
EZ

(Joan 5. galderara)

BAI

Idatzi gau gehien igaro dituen lekua etabertan igarotako gau kopurua (gutxi gorabeherakoa):

Probintzia:
Beste herrialde batean:

Gaztelania

Beste udalerri bat:
Probintzia:

Beste herrialde bat:
Gau kop.:
Bigarren etxebizitzarik dauka bertan (jabetzan, alokatua
edo doan lagata)?
BAI

EZ
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6. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
11 Zein alorrekoak dira ikasketa horiek?

5 Zein da 6. pertsonaren egoera zibila?
Markatu legezko egoera, berez duenarekin bat etorri ez arren
Ezkongabea
Banandua
Alarguna
Ezkondua
Dibortziatua

6 Etxebizitza horretan bizi dira 6. pertsonaren
senide hauek?

Markatu aukera bat bakarrik eta gero idatzi beheko laukizerrendan lortutako tituluaren izena
Hezkuntza (irakasleen eskola, haur hezkuntza, pedagogia...)
Arteak eta humanitateak (historia, hizkuntzak, irudia
eta soinua...)

BAI markatzen baduzu, idatzi senide horri pertsonen
zerrendan (2. orrialdean) eman zaion zenbakia:

Zuzenbidea eta gizarte zientziak (administrazioa, psikologia, ekonomia, kazetaritza...)

Aita

Zientziak (biologia, kimika, fisika, matematika...) eta
Informatika (ingeniaritza informatikoa barne)

BAI

Pertsona zk.

Ama
EZ
BAI
Ezkontidea edo
EZ
BAI
bikotekidea
Beste senide batzuk
EZ
BAI
(seme-alabak, neba-arrebak, etab.)

Pertsona zk.
Pertsona zk.
Horietako
baten zk.

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta albaitaritza (nekazaritzako ingeniaritza edo antzekoa barne)

7 Non jaio zen 6. pertsonaren aita?
Ez erantzun aita etxebizitzan bizi bada:
Espainian
Beste herrialde batean:

Osasuna eta gizarte zerbitzuak (medikuntza, erizaintza,
farmazia, gizarte lana...)
Bestelako zerbitzuak (turismoa, ostalaritza, ileapainketa, nautika irakaskuntza, militarra...)

8 Non jaio zen 6. pertsonaren ama?
Ez erantzun ama etxebizitzan bizi bada
Espainian
Beste herrialde batean:

Idatzi lortutako tituluaren izena:

6. pertsonak 16 urte edo gehiago baditu joan 10 . galderara.16 urte baino gutxiago baditu jarraitu 9 . galderarekin.

9 Ikastetxera doa (haurtzaindegia barne)?
BAI
EZ

12 Aurreko astean zehar, beheko lanen bat egin du
ezer kobratu gabe?
Aukera bat baino gehiago markatu, nahi baduzu

(Joan 19 . galderara)

15 urtetik beherako pertsona bat zaindu

Amaitu duzu 6. pertsonaren
Galdesorta

Osasun arazo larriak dituen pertsona bat zaindu
Ongintzako lanak edo gizarte boluntariotzako lanak
Etxeko lan gehienez arduratu

10 Zein da amaitu duen ikasketa-maila altuena?
Markatu aukera bat bakarrik

Aurreko bat ere ez
(Joan 12 . galderara)

Ez daki ez irakurtzen ez idazten
Irakurtzen eta idazten daki, baina 5 urte baino
gutxiago eman zituen eskolan
5 urtetan edo gehiagotan egon zen eskolan baina ez zen
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken urtera heldu
DBH, OHO edo Oinarrizko Batxilergoko azken
urtera heldu zen edo eskola-ziurtagiria nahiz
lehen mailako ikasketak ditu
Batxilergoa (LOE, LOGSE), BBB, goi mailako
batxilergoa, UBI, PREU

Arkitektura, eraikuntza, prestakuntza teknikoa eta
industriak (mekanika, metala, elektronika, diseinua,
jantzigintza, elikadura, etab., alor horietako ingeniaritzak barne)

Erdi mailako LH, I. LH, industri ofizialtza edo baliokidea,
Musika eta dantzaren erdi maila, hizkuntza-eskola ofizialen ziurtagiriak
Goi mailako LH, II. LH, industri maisutza edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, arkitektura teknikoa, ingeniaritza teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko gradua edo baliokidea
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala (2006tik aurrera), espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa

13 6. pertsona emakumezkoa bada, seme-alabarik izan du?
Hartu kontuan bizirik jaiotako guztiak
EZ

BAI

Zenbat?

14 Zein zen haren lan-egoera aurreko astean?
Landuna (hau da, gutxienez ordu bat egin zuen lan)
edo lanetik kanpo aldi baterako:
lanaldi osoan

lanaldi partzialean

Aurretik lan egin duen langabea
Lehen lana bilatzen dabilen langabea
Lanerako baliaezintasun iraunkorra duen pertsona
Erretiratua, aurrerretiratua, pentsioduna
edo errentaduna

(Joan 18 .
galderara)

EZ

Bestelako egoera
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6. pertsonaren Banako Galdesorta (jarraipena)
15 Zein da (zen) haren lanbidea?
Langabetua bada erantzun azken lanari buruz
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO LANBIDEEN
TAULAn eta idatzi lanbide horri dagozkion letra eta zenbakia:
Letra

Zenbakia Lanbidea aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi lanbide hori behean:

19 Non dago pertsona honen lantokia edo ikastokia?
Lan egiten badu eta ikasten badu, aurreko astean lan egin
zuen tokia jakin nahi dugu
Etxean bertan

Amaitu duzu 6.
pertsonaren
Banako Galdesorta

Udalerri ezberdinetan
(saltzailea, gidaria...)
Udalerri honetan

16 Zein da (zen) lan egiten duen (zuen) establezimendu
edo lokalaren jarduera nagusia?
Langabezian badago idatzi haren azken lanbidea.
Bilatu lanbide hori ERANTSITAKO LIBURUXKAKO
JARDUEREN TAULAn eta idatzi dagokion zenbakia:
Jarduera aurkitu ez baduzu edo zalantzarik
baduzu, idatzi jarduera hori behean:

Zenbakia

Beste udalerri batean:
Probintzia:
Beste herrialde batean:
Lantokiaren edo ikastokiaren posta-kodea:

20 Normalean zenbat joan-etorri egiten
ditu egunean etxebizitzatik lantokira
edo ikastokira?
17 Zein da (zen) pertsona honen lanbide-egoera?
Markatu aukera bat bakarrik
Enpresaburua, profesionala edo bere konturako langilea:
langileak dituena
langilerik ez duena
Besteren konturako langilea:
finkoa edo mugagabea
Bestelako egoerak:
famili laguntza

BAI

Amaitu duzu 6.
pertsonaren
Banako
Galdesorta

Egunean bat (hau da, bat joateko eta bestea etortzeko)
behin-behinekoa edo aldi
baterakoa
kooperatiba-kidea

18 Zerbait ikasten ari da? (akademietan, enpresak
antolatutako ikastaroetan...)?
EZ

Bat ere ez (bigarren bizileku
bat du, eta handik joaten da
lanera edo ikastera)

Aurreko astean gutxienez ordu 1 egin zuen lan?

Bi edo gehiago egunean

21 Nola joaten da pertsona hori normalean etxetik
lantokira edo ikastokira?
Garraiobide bat baino gehiago erabiltzen badu markatu
distantzia luzeena egiteko erabiltzen dituen biak

BAI

(Joan 19. galderara )

Autoan edo furgonetan
(gidaria da)

EZ

Amaitu duzu 6. pertsonaren
Banako Galdesorta

Autoan edo furgonetan
(bidaiaria da)

Esan zer, baina gehienez 3:

DBH, Helduentzako bigarren hezkuntza
Hasierako lanbide prestakuntza jasotzeko programak
Batxilergoa
Erdi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Hizkuntza-eskola ofizialetako irakaskuntzak
Musika eta dantzako lanbide-ikasketak
Goi mailako LH, Arte Plastikoak eta Diseinua eta Kirol irakaskuntzak edo baliokidea
Unibertsitateko diplomatura, Arkitektura teknikoa, Ingeniaritza
teknikoa edo baliokidea
Unibertsitateko graduko ikasketak eta irakaskuntza artistikoak
eta baliokideak
Lizentziatura, arkitektura, ingeniaritza edo baliokidea
Unibertsitateko master ofiziala, espezialitate medikoak edo antzekoak
Doktoregoa
Hezkuntza arautuko beste ikastaro batzuk (helduentzako
hasierako ikasketak...)
Laneko zerbitzu publikoei lotutako prestakuntza ikastaroak
Arautu gabeko beste prestakuntza ikastaro batzuk

Motoan
Oinez
Trenean

Autobusean
autokarrean, autobus txikian

Bizikletan

Metroan

Bestelakoen bidez

22 Zenbat denbora behar izaten du normalean etxetik
lantokira edo ikastokira heltzeko?
10 minutu baino gutxiago

45 eta 59 minutu artean

10 eta 19 minutu artean

Ordu 1 eta ordu eta erdi artean

20 eta 29 minutu artean

Ordu eta erditik gora

30 eta 44 minutu artean
Amaitu duzu 6. pertsonaren Banako Galdesorta. Aurreko pertsona guztien galdesortak ere bete badituzu,
amaitu duzu zentsua betetzeko lana. Orain sartu koaderno hau doan bidaltzeko gutun-azalean eta bidali
guri postaz.
ESKERRIK ASKO PARTE HARTZEAGATIK!
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