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1.  

AURKEZPENA 

Egun on/ Arratsalde on.  

 

Lanbidek eta Eusko Jaularitzako Hezkuntza Sailak lanbide heziketako ikasketak 
amaitzen dituzten ikasleen lanbide-irteerak ezagutu nahi dituzte: zein adarrek 
duten lanbide-irteera hobea, espezialitate ezberdinek zein langabezia-tasa duten, 
etab. Inkesta horren emaitzak ikastetxeetan eta lanbide-orientazioko zentroetan 
zabaltzen dira eta gida gisa balio dute Euskal Autonomia Erkidego osoko 
gazteentzat. 

 

Norbanakoaren datuak eta bere erantzunak Lanbide (Jose Atxotegi 1 zkia., Vitoria-
Gasteiz) titularra den fitxategi batean jasoko dira; informazio guztia isilpekoa da eta 
datu babesari buruzko arautegiaren arabera tratatuko da. Lanbideren datu 
babesari buruzko politika webgunean kontsultatu dezkezu, “Lege-informazioa” 
atalean. 

 

Erantzungo zenituzke, mesedez, zure lan egoerari buruzko galdera batzuk?    
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01.  ** Hasteko, egindako ikasketak egiaztatuko ditugu:: irakurri zikloaren edo LHren titulua]. Zuzena ez 
bada, JASO esaten dizun 
titulazioa:……………………………………………………………………………………………. 

La pregunta 02 se activará solo para aquellas personas que (según base de datos) han hecho Formación 
Dual, y automáticamente tendrá el valor “Sí”, aunque se podrá cambiar a “No” en caso de que aseguren 
que no han cursado estudios de manera dual) 

02.  Eta Prestakuntza duala egin duzu, ezta? 1. Bai     2. Ez   

03. Bukatu zenituen ikasketak 2018? 1. Bai     2. Ez   

Si P02=2, entonces P28 =15 (fin de la encuesta) 

(La base de datos viene de educación e incluye todas las personas que obtienen su título en un año dado, 
en este caso el 2018, TODAS deberían responder 2018, cuando haya casos en los que nos respondan otro 
año, finalizar la encuesta y comunicar a supervisor(a) de campo.  

04. **  Ikasketa horiek amaitu bezain pronto, zein egoeratan geratu zinen zure lan-jarduerari 
dagokionez?: 

 

LAN EGITEN 

 
           1.   Ikasten ari nintzela lan egiten nuen eta enpresa berean jarraitu nuen  
 

NOTA: esta respuesta hace referencia a aquella persona que tiene un trabajo de cierta relevancia  y ajeno 
a la FP y que compagina este trabajo con los estudios de FP.  

 
2. Enpresak, non egin nituen praktikak, kontratatu ninduen (hilabete 1 baino gutxiago) 

 
NOTA: todos los FP llevan consigo unas prácticas obligatorias. Habrá personas que como consecuencia 
de estas prácticas, se queden en la empresa donde las hicieron. Además, algunas personas cursan la FP 
en formación Dual, esto es, compaginando prácticas remuneradas en una empresa desde el segundo 
curso de la FP. Muchas personas que han concluido formación Dual señalaran esta respuesta ya que 
muchas de ellas se habrán quedado haya donde hicieron su formación Dual.  

 
3. Beste enpresa batean hasi nintzen lanean, baina praktikaldia lagungarria izan zen (hilabete  

baino gutxiago) 
 

NOTA: Las prácticas pueden aportar muchas cosas: experiencia, conocer personas, ser valorada como 
persona con iniciativa o capacidad de trabajo…, cualquiera de estos aspectos puede hacer que si bien una 
persona no sea contratada donde ha  hecho las prácticas, gracias al paso por esa empresa, consiga entrar 
en otra  

 
4. Beste enpresa batean hasi nintzen lanean, eta praktikaldiak ez zidan lagundu lan hau aurkitzen (hilabete 

baino gutxiago)  
 

NOTA. Aquí se colocan las personas que acaban sus estudios, empiezan a buscar trabajo, rápidamente lo 
encuentran y consideran que el hecho de haber hecho las prácticas no les ha ayudado a encontrar ese 
trabajo 

 
LANGABEZIAN 
 

5. Langabezian egon nintzen, hilabetez edo luzaroago lan bila 
 
EZ LAN EGITEN- EZ LANA BILATZEN  
 

6. Ikasketekin jarraitu nuen jarduera nagusi gisa, ez nintzen lan bila ibili  
7. Besteak (ez zegoen lan bila, ez zuen Ikasten, ez zuen  lan egin) 

 
EZ DAKI GADERARI ERANTZUTEN  
 

9. Ez daki / Ez du erantzuten 
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1. ** ORAIN, uneko egoerari buruzko zenbait galdera egingo dizkizut. Esango al zenidake zein zen 
zure lan-egoera JOAN DEN ASTEAN? Aste horretan zehar zenbait egoera suertatu baziren, jaso 
berarentzat garrantzitsuena dena edo elkarrizketan nagusitzen dena. 

 

LANGABEZIAN (lan bila) 
 

1. Langabezian, lan bila ....................................................................................................   Ir PARTE B P3 
 
LANEAN (autonomoa, familia-laguntza, kooperatibista, kontratuarekin edo gabe, barne): 

 
2. Lan finkoa edo mugagabea ...........................................................................................  Ir PARTE A P5 
3. Aldi baterako lana edo obrakoa .....................................................................................  Ir PARTE A P5 
4. Lana, baina ez daki / ez du zehazten ............................................................................  Ir PARTE A P5 
5. Ordaindutako edo ez ordaindutako praktika kontratu, beka eta abar ............................  Ir PARTE A P5 
6. Autonomoa edo prozesuan (bere kontura lanean)/kooperatibista.................................  Ir PARTE A P5 

 
LAN JARDUERARIK GABE (ez dago lan bila): 

 
7. Ikasten ................................................................................................  Ir a PARTE C 
8. Etxeko lanak/pertsonen zaintza / haurdunaldia ..................................  Ir a PARTE D 
9. Gaixotasun luzea / elbarritasuna/ erretiratuta .....................................  Ir a PARTE D 

           12. Ez du lan egiten, ez du ikasten, ez du lana bilatzen (urte sabatikoa, ni-ni..)  Ir a PARTE D 
 

10. Ns/Nc ..................................................................................................  Ir a PARTE D 

 Actualmente EN DESEMPLEO (3. Eta 4. Galderak)  
 

3. Lan-eskaintzarik izango bazenu, lan egiteko prest egongo al zinateke orain? (15 eguneko epean)
  

BAI 

1-   BAI, EDOZEIN MOTATAKO lanean eta Lanbide adarrean (hau aukeratzen badu, berriro, edozein 
aldarrean ere?) 

2-   BAI, baina NIRE LANBIDE ADARREKO (ikasitakoa) lanean 
           AGIAN 

3- Laneko baldintzen arabera (lanaldia, distantzia etxetik, eta abar) 
           EZ 

4- EZ, gaixotasun larriagatik / erretiratuta ................................................................... (RECODIFICAR 9 en P1) 
5- EZ, lanerako prestakuntza-ikastaro bat edo antzekoa egiteagatik  .......................  (RECODIFICAR 7 en P1) 
6- EZ, beste egoera batengatik egiteagatik …………............................                       (RECODIFICAR 12 en P1) 
7- EZ, etxeko lanak / pertsonen zaintza / haurdunaldia ................................................... (CODIFICAR 8 en P1) 
8- EZ, bereala hasiko da lanan .......................................................................................... (REFORMULAR P1) 

        10-    EZ, negozio bat martxan jartzen ari da ....................................................................... (CODIFICAR 6 en P1) 
        9.    Ez daki / Ez du erantzuten 
 
 
OHARRA: Arreta jarri ondorengoa erantzuten badute: “Ez, beste egoera batengatik” lanean hasiko bainaiz hemendik 
gutxira.  Pertsona hauek, 1. Galderan, “LANEAN” dabiltzan taldean kokatu behar dira eta lan horri buruz egingo dute 
inkesta  
 

4. ** Ikasketak amaitu zenituenetik ordaindutako lan-jarduerarik egin al duzu (kontratuarekin edo 
gabe)? 

 
1. Bai  

2. Ez (Pasa a P11.4, luego pasa a P12, luego a P12.1A y luego a PARTE D) 
9. Ez daki/Ez du erantzuten (Pasa a P11.4, luego a P12, luego a P12.1A y luego a PARTE D) 

 
 
 

BB))
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Secuencia lógica: 
Si P04= 1,2,3,4  entonces P4=1 
 
 
 

 Personas activas con experiencia laboral (TRABAJAN o HAN TRABAJADO) 
 

 

5. ** Zenbat denbora eman zenuen (praktikak bukatu zenituenetik) zure lehen enplegua aurkitu 
arte?  

 
 

      “0 hilabete”        (Ez zitzaidan batere kostatu edo hilabete bat baino gutxiago kostatu zitzaion) 

 
    “X hilabete”      (Hilabete kopurua). Hilabete-kopuru osoak eta erdiak jarri: adibidez, 1 hilabete, 1,5 hilabete 
, 3 hilabete, 3,5 hilabete etab 

En columna distinta: Si trabajaba ANTES DE FINALIZAR estudios, poner 98; si ns/nc poner 99. En estos 
casos se deja en blanco la columna correspondiente al número de meses. 

 
 

Si P 04 =1 entonces P5=98. 
Si P04 = 2, 3 o 4 entonces P5= 0 meses (no me costó nada, empecé a trabajar inmediatamente) 
Si P04 =5 entonces P5 = nº de meses que tardó en encontrar empleo. 
Si P04 = 9 entonces P5= 99 (ns/nc) o nº de meses.  

Ondoren egingo dizkizudan galderak egoera hauei buruzkoak dira: 

- OKUPATUAK: joan den asteko enpleguari buruzkoak; bat baino gehiago badago, beretzat garrantzitsuena 
dena. 

- LANGABEAK: berarentzat garrantzitsuena den LANA, bat baino gehiago izanez gero, berak erabakiko du 
zein den inportanteena (betetako eginkizun, iraupen edo lanaldiaren arabera)  

 

8. **  Enplegu horrek, zure ikasketekin zerikusirik ba al zuen edo ba al du? 
 

1. Bai, zerikusi zuzena 

2. Bai, nolabaiteko zerikusia 

3. Bai, baina dudan/nuen prestakuntza lanpostuaren gainetik dago (lanpostua maila txikiagokoa da) 

4.No, ez du zerikusirik egindako ikasketekin 
         9. Ez daki/Ez du erantzuten 

 

9. Gure kontratuen erregistroaren arabera, honako hau da zure lana, baiezta dezakezu? Zuzena ez 
bada, mesedez, deskribatu  zure lana edo lanbidea (joan den astekoa, edota adierazgarriena 
langabezian badago).  

 
   ULTIMA OCUPACION EN REGISTRO DE CONTRATOS (se cargará)……………………………………… 
 

1. Bai 
 

2. Ez       9.1. Azalduko zeniguke zure lanbidea zehatz-mehatz? Zein dira zure 
funtzioak egunerokotasunean? Baduzu norbait zure ardurapean, etab.? 
……………………………………………………………………………….. 
 

9 .Ed/Ede   9.1. Azalduko zeniguke zure lanbidea zehatz-mehatz? Zein dira zure 
funtzioak egunerokotasunean? Baduzu norbait zure ardurapean, etab.? 
……………………………………………………………………………….. 

 
 
 

AA))
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9.0 ** Zein aldi mota-egiten duzu/zenuen?  

1. Lanaldi osoa   

        

2. Lanaldi murriztua     P9.0.2.1** Asteko ordu-kop. Kontratuan……........ (ordu zenbakia)  

                                                                                                              99. Ez daki/Ez du erantzuten 

            OHARRA Kontratuan orduak 35 baino gehiago ezin dira izan 

                  

9. Ez daki/Ez du erantzuten (pasar a P9.2). 

   

9.0.3 ** Nahi duzulako lan egiten al duzu lanaldi murriztuz? 

 
1. Bai 
2. Ez, hori da eskaini didatena. 
3. Ez daki/Ez du erantzuten 
 

 

9.3  ** ¿ Zein enpresa-motatan egiten duzu/zenuen lan? TITULARTASUNARI dagokionez 
 

1.  Publikoa 
2.  Esparru nazionaleko pribatua 
3.  Pribatu multinazionala 
4.  Publiko-pribatua 
5.  Kooperatiba 
9.  Ez daki / ez du erantzun 

 
Secuencia lógica: 
Si P1=6 entonces P9.3=5,2,3 
 

9.4   ** Mesedez, esango al zenidake zein duzun/zenuen hileko soldata garbia? En el caso de 
Trabajadores Autónomos, ó con Contrato Mercantil, subrayar que se trata de ingresos netos, una vez 
descontado el pago de impuestos y aportaciones a la Seguridad social. 

 

        ................................. (Euro kopurua)  (pasar a P9.5) 

       99. Ez daki / Ez du erantzuten   (pasar a P9.6) 
 

OHARRA Inkestatuak badio soldata 4.000 Eur baino altuagoa dela, egiaztatu ea lanpostuarekin bat datorren edota 
berriro galdetu baieztatzeko  

 

 

9.5  **  Eta urtean ordainsari-kopurua? 

……………X………. (ordainsari kopurua) (pasar a P10)   OHARRA: Ordainsariak 16 baino gehiago 
badira berriro galdetu baieztatzeko 

                99. Ez daki / Ez du erantzuten   (pasar a P10) 
 

Si P1=6 entonces P9.5=12 
 
 
 
 



LANBIDE HEZIKETA (LH) 

LAN-MUNDURATZEARI BURUZKO INKESTA    2019ko promozioari zuzendutako galdera-sorta 
INKESTAREN MOMENTUA: 2020ko urria, azaroa eta abendua  

LANBIDE.- OBSERVATORIO DEL S. VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  6 

 
 
 
9.6 ** Soldata zehatza ez ezatekotan,  esango didazu zein kategoritan kokatzen zaren edo kokatzen 
zinen? 
 
 

1.  600€ baino gutxiago    
2.  601€ -  900€   
3.  901€ - 1.200€   
4.  1.201€ - 1.500€ 
5.  1.501€ - 1.800€  
6.  1.801€ - 2.100€  
7.  2.101€ - 2.400€  

8.  2.401€ - 2.700€  
9.  2.701€ - 3.000€  
10. 3.001€ - 3.300€  
11. 3.301€ - 3.600€  
12. 3.601€ - 3.900€  
13. 3.900€ baino gehiago  
99.   Ez daki7Ez du erantzuten 

 
(pasar a P9.5) 
 

OHARRA: Inkestatuak erantzuten badu soldata tartea 3.900 Eur baino altuagoa dela, egiaztatu ea 
lanpostuarekin bat datorren edota berriro galdetu baieztatzeko 

 
 

10.  Gure kontratuen erregistroaren arabera, zure enpresaren jarduera nagusia hau da/zen. 
Baiezta dezakezu? Zuzena ez bada, enpresaren jarduera nagusia zein da/zen? Zertan dihardu? 
Zer fabrikatzen du/zuen? Zein zerbitzu eskaintzen du/zuen? 

 
(Se cargará)……………………………………………………………….………………………………… 
 

1. Bai 
 

2. Ez       10.1. Esango zeniguke zertan aritzen den zure enpresa, zertara 
dedikatzen den? Zer ekoizten du? Zein zerbitzu eskaintzen ditu? Esango 
zeniguke enpresaren izena? Horrek bere jarduera-adarra bilatzen lagunduko 
liguke.……………………………………………………………………………….. 
 

 
9.  Ns/Nc     10.1. Esango zeniguke zertan aritzen den zure enpresa, zertara 
dedikatzen den? Zer ekoizten du? Zein zerbitzu eskaintzen ditu? Esango zeniguke 
enpresaren izena? Horrek bere jarduera-adarra bilatzen lagunduko 
liguke.……………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

11.B. ** ¿Non kokatzen da zure lanpostua? Caso de comerciales, tener en cuenta el lugar donde 
posee oficina o lugar a donde reporta sus ventas 

 
 

1.   Euskal Herria           11.B.1 Probintzia? **…………… (Codificado)      01. Araba 

                                                                                                                                   20.Gipuzkoa 

                                                                                                                                  48.Bizkaia 

 

      2.   Euskal Herritik kanpo, Espainiatik barne                11.B.2. Probintzia? **........... (Codificado) 

      3.   Espainiatik kampo                                               11.B.3 Herrialdea? **................. (Codificado) 
 

 

11.3 **  Zein bidetatik lortu duzu/zenuen egungo lana? 
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A - INGURU SOZIALA ETA PROFESIONALA E – HEZKUNTZA INGURUNEA 

1. Inguru soziala (ezagunak, familia…) 26.  L.H.ko praktikaldia  

23. Sare socialak (Linkedin) 9. Eskolako lan poltsa 

11. Kontaktu profesionalak (lehenagoko lanetan, borondatezko lanetan 

6. Elkargoak / Elkarte profesionalak 

F - PRESTAKUNTZA OSAGARRIA 

B - ESKAINTZA ZEHATZ BATI ERANTZUN 14. Beste unibertsitako ikasketak 

22. Iragarki zehatz bati erantzuteko enpresako webgunea 24. Beste L.H.ko ikasketak 
8.  ABLEetako eta hautaketa enpresetako eskaintza zehatza  
      (Campo y Ochandiano, Adecco, etab..) 33. Beste ikastaroak    

10. . Enplegua bilatzeko webguneetako eskaintzak ( Infojobs, Indeed, ..) 
28. Enplegu-zerbitzu publikoetako iragarki zehatz bateko erantzuna ( LANBIDE, 
SEPE…) G - AUTO-ENPLEGUA/ EKINTZAILEAK 

30. Prentsako eskaintzak, aldizkari espezializatuak, eta abar 16. Auto-enplegua, beren enpresa sortu 

C - ENTREGA DE CV / ALTA EN SERVICIOS DE EMPLEO H - OPOSIZIOAK/ LAN-POLTSA PUBLIKOA 

3. Autoaurkezpenak eta CV eskura eman 12. Oposizioak, lan-poltsa publikoak 

25. Enpresaren webguneko "gurekin lan egin" eremua 

4. Enplegu-zerbitzu publikoetan alta eman: LANBIDE, SEPE... I - BESTERIK 

5. ABLEetan eta hautaketa enpresetan alta eman(Adecco, Campo & Ochandiano) 
17. Besterik 
29. Kasualitateagatik 

D - PRAKTIKAK EDO BEKAK 

27. Eskolaren laguntzarik gabe aurkitutako  PRAKTIKA EDO BEKAK 
 99. Ns/Nc 

 

 

12.2 Zein maitasunez erabiltzen dituzu hizkuntzak lanean? Irakurri eta adierazi erantzuna 
hizkuntza bakoitzean  

 
 

 Euskera Ingelesa 

1. Egunero edo ia egunero   

2. Nahiko maiz (hilabetean zenbaitetan)   

3. Noizbehinka   

4. Ez ditu erabiltzen   

9. Ez daki/Ez du erantzuten   
 

 
OHARRA: Tituluduna aipatutako hizkuntza guztiak erabiltzen dituen esateko gai izatea normalena da, hau 
da, arraroa da inkestatu batek euskara eta ingelesa zenbat erabiltzen duen erantzutea, eta frantsesa eta 
alemanierari buruz galdetzean ED/EE erantzutea. Hizkuntza guztietaz galdetu eta datuak zuzenki hartu. 

 

12. ** Gaur egun, ikasketa edo prestakuntzarik egiten ari al zara? (bat baino gehiago erantzun 
badaude, aukeratu garrantzitsuena)  

 
1. Unibertsitate-heziketa 
2. Lanbide-heziketa Batxilerra (edo antzekoa) 
3. Beste batzuk 
9.    Ez daki / Ez du erantzuten 
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(PASAR A PARTE D) 

 

 

 

 

Actualmente ESTUDIANTES  

 

13. ** Gaur egun, zein prestakuntza-mota ari zara egiten? (bat baino gehiago erantzun badaude, 
aukeratu garrantsitzuena)  

 
1. Unibertsitate-heziketa 
2. Lanbide-heziketa Batxilerra (edo antzekoa) 
3. Beste batzuk 
9.    Ez daki / Ez du erantzuten 
 

 
 

14.1. ** Zergatik jarraitzen duzu ikasten?  
 

1. Hobeto prestatuta/espezializatuta egon nahi dut 
2. Ikasi nuen espezialitatea ez zitzaidan gustatu (ez nuen ondo aukeratu) 
3. Eskaintzen dizkidaten lanpostuek lan-baldintza txarrak dituzte (soldata, ordutegia, lekualdaketak, etab.) 
4. Ez dut lanik aurkitzen 
5. Oraindik ez dut lan-merkatuan sartzeko gogorik 
6. Nire familiak animatzen nau eta niri ez zait inporta 
7. Ikasi dudanak ez dauka irtenbiderik 
9.   Ez daki / Ez du erantzuten 

  

GUZTIAK  
 

20. L.H.ren praktikei dogokionez, zure atsegin-maila baloratuko al zenuke?  
 
0 (pozik 
bat ere 
ez) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(erabat 
pozik) 

99 
(Ns/Nc) 

 

 

32 – Denboran atzera egiterik izango bazenu, ikasketa hauek ikasiko zenituzkeela uste ahal duzu?  
 
1. Bai 
2. Ez     32.2.1. Zergatik? Aukeratu garrantzitsuena  

     
  1. Ez nituen ikasketak ondo aukeratu  
  2. Ikasketen edukiak ez ziren nik espero bezalakoak izan  
  3. Nire titulazioa eskatzen den lan merkatuko baldintzak oso txarrak dira 
  4. Titulazio honen irteera profesionalak eskasak dira 
  7. Ez zitzaidan gustatzen eskola / Irakasleria/ ikasketa plan… 
  16. Interesgarria/gustua aldaketa 
  5. Besteak  
 

Dentro de la opción 2 se recogen opciones del tipo: “No aprendí mucho”, “Decepción con las 
prácticas”, “Poca relación de estudios con realidad laboral” 

CC))  

DD))
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3. Ez daki / Ez du erantzuten 

OHARRA: Ohar bat ager dadila (behar den kasuan, hau da, ikasten jarraitzen dutenentzako) inkestatuak 
13. eta Galderan zer erantzun duen. Egiaztatu, beharrezkoa bada, aurretik erantzundakoarekin. 
(Erantzun 32. eta 33. galdera  13. erantzuna kontuan hartuta) 

 
 
 
Bukatu dugu inkesta, eskolan eman zenuen posta elektronikora inkesta honen emaitzak bidaliko dizkizuegu. 
 
(solo para los que la no tienen cargada de la base de datos, anotar su dirección de correo electrónico) 

………………………………………..@.................................. 

MILA ESKER ZURE LAGUNTZAGATIK. ELKARRIZKETAREN AMAIERA 

 

 

 

28. ELKARRIZKETAREN EMAITZA  
 

1. Ez du erantzun nahi 
2. Ezin da aurkitu / Ez dago (beste herrialde, probintzia batean), etab.  
3. Telefono okerra edo ez dago telefonorik (lineaz kanpo, ez da existitzen, zenbaki okerra) 
4. Etxebizitza/harreman-telefonoa aldatu du, baina ez da hor bizi  
5. Beste arrazoi batzuk  
6. Hilda 
7. Elkarrizketa egin da 
8. Osatugabea eta . Enkesta utzita erdian NO APROVECHABLE (no contesta a P1) 
9. Osatugabea eta . Enkesta utzita erdian. SI APROVECHABLE (contesta a P1)  
15. Promozioa ez da 2019, beste urte batean bukatu zituen ikasketak 
 

29. NORK ERANTZUN DUEN: 

 
1. Interesatuak 
2. Familiako batek edo beste batek 

OHARRAK 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ELKARRIZKETA IRAUNPENA (minututan)………………….. 

NOTAS:  

- En el caso de que la encuesta sea respondida por un familiar, se le realizarán solo las preguntas 
marcadas con las siguiente marca **. El resto de las preguntas que sigan la lógica de la encuesta han de 
ser respondidas automáticamente con ns/nc. 

- En amarillo saltos que debe dar la encuesta 

- En azul secuencias lógicas  

- En rosa avisos, notas, advertencias con respecto a respuestas dadas 


