
PROGRAMADOR: SE O ENTREVISTADO É UN HOME, DEBE APARECER O FORMATO GF1.  SE A 
ENTREVISTADA É UNHA MULLER, O FORMATO GF2. 

 
VERSIÓN PARA ENTREVISTADOS HOMES 

 
 
GF1  AMOSAR TARXETA A  A continuación preséntase unha breve descripción dalgúns tipos 
de persoas. Por favor, escoite cada unha das descripcións e dígame en que medida ese tipo 
de persoa parécese ou non a Vostede. Empregue esta tarxeta para respostar. 

 
 

  Parécese 
moito a 

min 

Parécese 
a min 

Parécese 
algo a 

min 

Parécese 
un pouco 

a min 

Non se 
parece a 

min 

Non se 
parece 
nada a 

min 

(Non 
sabe) 

A Ter ideas orixinais e ser creativo é 
importante para el.  Gústalle facer 
as cousas á súa maneira. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Para el é importante ser rico. 
Quere ter moito diñeiro e cousas 
caras. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Parécelle importante que todo o 
mundo sexa tratado da mesma 
maneira.  Cre que todo o mundo 
debería ter as mesmas 
oportunidades na vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Para el é importante amosar as 
súas habilidades. Quere que todo 
o mundo o admire polo que fai. 

01 02 03 04 05 06 88 

E Para el é importante vivir nun 
entorno seguro. Evita calquera 
cousa que poida poñer en perigo 
a súa seguridade. 

01 02 03 04 05 06 88 

F Gústanlle as sorpresas e sempre 
está buscando facer cousas 
novas.  Parécelle importante facer 
moitas cousas distintas na vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

G Cree que as persoas deberían 
facer o que se lles manda. Cre 
que deberían obedecer as normas 
sempre, aínda que ninguén as 
vexa. 

01 02 03 04 05 06 88 

H Para el é importante escoitar a 
persoas que son distintas a el.  
Aínda que non estea dacordo con 
elas quere comprendelas. 

01 02 03 04 05 06 88 

I Para el é importante ser humilde e 
modesto. Trata de no chamar a 
atención. 

01 02 03 04 05 06 88 

J Para el é importante divertirse. 
Gústalle darse caprichos. 01 02 03 04 05 06 88 
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  Parécese 

moito a 
min 

Parécese 
a min 

Parécese 
algo a 

min 

Parécese 
un pouco 

a min 

Non se 
parece a 

min 

Non se 
parece 
nada a 

min 

(Non 
sabe) 

K Para el é importante tomar as súas 
propias decisións sobre o que vai 
facer. Gústalle ser libre e non 
depender dos demais. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Para el é moi importante axudar ás 
persoas que ten ó seu redor.  
Preocúpase polo seu benestar. 

01 02 03 04 05 06 88 

M Ter éxito é importante para el.  
Gustaríalle que todo o mundo 
recoñecese os seus éxitos. 

01 02 03 04 05 06 88 

N Para el é importante que o 
goberno lle garanta a súa 
seguridade fronte a todo tipo de 
ameazas. Quere un Estado forte 
capaz de defender ós  seus 
cidadáns. 

01 02 03 04 05 06 88 

O Busca aventura e gústalle tomar 
riscos. Quere unha vida 
emocionante. 

01 02 03 04 05 06 88 

P Para el é importante comportarse 
sempre correctamente. Quere 
evitar facer calquera cousa que 
poidan dicir que está mal. 

01 02 03 04 05 06 88 

Q Para el é importante facerse 
respetar polos demais. Quere que 
a xente faga o que el di. 

01 02 03 04 05 06 88 

R Para el é importante ser fiel ós  
seus amigos. Quere adicarse ás 
persoas que lle son próximas. 

01 02 03 04 05 06 88 

S Cre firmemente que a xente 
debería preocuparse pola 
natureza. Coidar o medio ambiente 
é importante para el. 

01 02 03 04 05 06 88 

T As tradicións son importantes para 
el. Trata de seguir os costumes da 
súa relixión ou da súa familia. 

01 02 03 04 05 06 88 

U Busca calquera ocasión para 
divertirse.  Para el é importante 
facer cousas que lle proporcionen 
pracer. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
PROGRAMADOR: AGORA VAIA Á PREGUNTA HF1 (versión A), HF13 (versión B), HF25 (versión C) .
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ENTREVISTADAS MULLERES 
 
 
 

 
GF2 TARXETA A  A continuación preséntase unha breve descripción dalgúns tipos de 
persoas. Por favor, escoite cada unha das descripcións e dígame en que medida ese tipo de 
persoa parécese ou non a Vostede. Empregue esta tarxeta para responder. 

 
  Parécese 

moito a 
min 

Parécese 
a min 

Parécese 
algo a 

min 

Parécese 
un pouco 

a min 

Non se 
parece a 

min 

Non se 
parece 
nada a 

min 

(Non 
sabe) 

A Ter ideas orixinais e ser creativa é 
importante para eal.  Gústalle 
facer as cousas á súa maneira. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Para ela é importante ser rica. 
Quere ter moito diñeiro e cousas 
caras. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Parécelle importante que todo o 
mundo sexa tratado da mesma 
maneira.  Cre que todo o mundo 
debería ter as mesmas 
oportunidades na vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Para ela é importante amosar as 
súas habilidades. Quere que todo 
o mundo a admire polo que fai. 

01 02 03 04 05 06 88 

E Para ela é importante vivir nun 
entorno seguro. Evita calquera 
cousa que poida poñer en perigo 
a súa seguridade. 

01 02 03 04 05 06 88 

F Gústanlle as sorpresas e sempre 
está buscando facer cousas 
novas. Parécelle importante facer 
moitas cousas distintas na vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

G Cree que as persoas deberían 
facer o que se lles manda. Cre 
que deberían obedecer as normas 
sempre, aínda que ninguén lles 
vexa. 

01 02 03 04 05 06 88 

H Para ela é importante escoitar a 
persoas que son distintas a ela.  
Aínda que non estea dacordo con 
elas quere comprendelas. 

01 02 03 04 05 06 88 

I Para ela é importante ser humilde 
e modesta. Trata de no chamar a 
atención. 

01 02 03 04 05 06 88 

J Para ela é importante divertirse. 
Gústalle darse caprichos. 01 02 03 04 05 06 88 
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Parécese 
moito a 

min 

Parécese 
a min 

Parécese 
algo a 

min 

Parécese 
un pouco 

a min 

Non se 
parece a 

min 

Non se 
parece 
nada a 

min 

(Non 
sabe) 

K Para ela é importante tomar as súas 
propias decisións sobre que vai a 
facer. Gústalle ser libre e non 
depender dos demais. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Para ela é moi importante axudar ás 
persoas que ten ó seu redor.  
Preocúpase polo seu benestar. 

01 02 03 04 05 06 88 

M Ter éxito é importante para ela.  
Gustaríalle que todo o mundo 
recoñecese os seus éxitos. 

01 02 03 04 05 06 88 

N Para ela é importante que o goberno 
lle garanta a súa seguridade fronte a 
todo tipo de ameazas. Quere un 
Estado forte capaz de defender ós  
seus cidadáns. 

01 02 03 04 05 06 88 

O Busca aventura e gústalle tomar 
riscos. Quere unha vida 
emocionante. 

01 02 03 04 05 06 88 

P Para ela é importante comportarse 
sempre correctamente. Quere evitar 
facer calquera cousa que poidan 
dicir que está mal. 

01 02 03 04 05 06 88 

Q Para ela é importante facerse 
respetar polos demais. Quere que a 
xente faga o que ela di. 

01 02 03 04 05 06 88 

R Para ela é importante ser fiel ós  
seus amigos. Quere adicarse ás 
persoas que lle son próximas. 

01 02 03 04 05 06 88 

S Cre firmemente que a xente debería 
preocuparse pola natureza. Coidar o 
medio ambiente é importante para 
ela. 

01 02 03 04 05 06 88 

T As tradicións son importantes para 
ela. Trata de seguir os costumes da 
súa relixión ou da súa familia. 

01 02 03 04 05 06 88 

U Busca calquera ocasión para 
divertirse.  Para ela é importante 
facer cousas que lle proporcionen 
pracer. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
PROGRAMADOR: AGORA VAIA Á PREGUNTA HF1 (versión A), HF13 (versión B), HF25 
(versión C). 
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Cuestionario suplementario CARA A CARA VERSIÓN A 
(4ª vaga 2008) 

 
 
 
 
NÚMERO DO ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA VERSIÓN A 
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PROGRAMADOR: A TODOS 
 
Para axudarnos a mellorar as preguntas deste cuestionario en futuras ocasións, 
farémoslle unhas últimas preguntas sobre varias cuestións semellantes ás que xa 
apareceron no cuestionario que acaba de respostar. Por favor, non tente lembrar o 
que respostou nas preguntas semellantes que xa lle fixemos e considere as seguintes 
como se fosen preguntas totalmente novas.  
 
HF1 Nun día laborable, ¿canto tempo pasa vostede normalmente vendo a televisión? Por 

favor, dígame o número de horas e de minutos. 
 

   ANOTAR HORAS:         E MINUTOS:    

 

   Non sabe (non suxerir) 88 

 

 

HF2 Nun día laborable, ¿canto tempo pasa normalmente escoitando a radio? Por favor, 
dígame o número de horas e de minutos. 
 

   ANOTAR HORAS:         E MINUTOS:    

 

   Non sabe (non suxerir) 88 

 
 
 
HF3 Nun día laborable, ¿canto tempo adica normalmente a ler o periódico? Por favor, 

dígame o número de horas e de minutos. 
 

   ANOTAR HORAS:         E MINUTOS:    

 

   Non sabe (non suxerir) 88 

 

 
 
 
HF4  TARXETA B ¿Diría vostede que, polo xeral, pódese confiar na maioría da xente, ou 

que nunca se é o bastante prudente no trato cos demáis?  Escolla unha das 
respostas que aparecen nesta tarxeta. 

 
   Nunca se é o bastante prudente 1 

   Pódese confiar na maioría da xente 2 

   Non sabe (non suxerir) 8 

 
 
HF5 TARXETA C ¿Cre que a maioría da xente tentaría aproveitarse de vostede se 

puidera, ou que sería honrada con vostede? Escolla unha das respostas que 
aparecen nesta tarxeta. 
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   A maioría da xente tentaría aproveitarse de min 1 

    A maioría da xente sería honrada comigo 2 

   Non sabe (non suxerir) 8 

     

  
 
HF6    TARXETA D ¿Diría vostede que a maioría da xente merece a súa confianza ou que 

só moi poucos a merecen? Escolla unha das respostas que aparecen nesta tarxeta. 
 
   Moi poucos merecen a miña confianza 1 

   A maioría merece a miña confianza 2 

   Non sabe (non suxerir) 8 

 
 
  
Agora quereríamos facerlle unhas cantas preguntas sobre a política e o goberno. 

 
HF7 TARXETA E  En xeral, ¿en que medida está Vostede satisfeito coa situación económica 

actual en España? Por favor, empregue esta tarxeta na que 0 significa “Insatisfeito” e 10 
“Satisfeito”. 

 
Insatisfeito          Satisfeito Non sabe 

(non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

       
 
 
 
HF8 SEGUE TARXETA E  Pensando agora no goberno español, ¿en que medida está vostede 

satisfeito coa forma en que está desenvolvendo o seu labor? Empregue a mesma tarxeta. 
 
Insatisfeito          Satisfeito Non sabe 

(non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 

 
HF9 SEGUE TARXETA E  E, en conxunto, ¿en que medida está vostede satisfeito co 

funcionamento da democracia en España? Empregue a mesma tarxeta. 
 
Insatisfeito          Satisfeito Non sabe 

(non suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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HF10 TARXETA F ¿Cre que o goberno debería tomar medidas para reducir as diferenzas 
nos niveis de ingresos? Por favor, escolla unha das respostas que aparecen nesta 
tarxeta. 

 
   Por suposto que debería  1 

   Probablemente debería  2 

   No teño unha opinión ó respecto  3 

   Probablemente non debería  4 

   Por suposto que non debería  5 

     Non sabe (non suxerir)    8 

 
 
HF11 TARXETA G ¿Cre vostede que os gais e as lesbianas deberían ter liberdade para 

vivir como queiran? Por favor, escolla unha das respostas que aparecen nesta 
tarxeta. 

 
   
   Por suposto que deberían  1 

   Probablemente deberían  2 

   No teño unha opinión ó respecto  3 

   Probablemente non deberían  4 

   Por suposto que non deberían  5 

     Non sabe (non suxerir)    8 

 

HF12   TARXETA H ¿E cre vostede que o goberno debería garantir que tódolos grupos da 
sociedade sexan tratados de forma igualitaria? Por favor, escolla unha das respostas 
que aparecen nesta tarxeta. 

   
   Por suposto que debería  1 

   Probablemente debería  2 

   No teño unha opinión ó respecto  3 

   Probablemente non debería  4 

   Por suposto que non debería  5 

     Non sabe (non suxerir)    8 
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Cuestionario suplementario CARA A CARA versión B 
(4ª vaga 2008) 

 
 
 
 
 
 
NÚMERO DO ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA B 
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Información para Metroscopia: Saltámonos as preguntas HF1-HF12.  
 
A TODOS 
Para axudarnos a mellorar as preguntas deste cuestionario en futuras ocasións, 
farémoslle unhas últimas preguntas sobre varias cuestións semellantes ás que xa 
apareceron no cuestionario que acaba de respostar. Por favor, non tente lembrar o 
que respostou nas preguntas semellantes que xa lle fixemos e considere as seguintes 
como se fosen preguntas totalmente novas.  
 
 
HF13 TARXETA I  Nun día laborable, ¿canto tempo adica normalmente a ler o periódico? 
 

   Nada 0 

   Moi pouco 1 

   Pouco 2 

   Algo 3 

   Bastante 4 

   Moito 5 

   Moitísimo 6 

   Non sabe (non suxerir) 8 

  

 

HF14 SEGUE TARXETA I Nun día laborable ¿canto tempo pasa normalmente 
escoitando a radio? Empregue a mesma tarxeta. 

  
   Nada 0 

   Moi pouco 1 

   Pouco 2 

   Algo 3 

   Bastante 4 

   Moito 5 

   Moitísimo 6 

   Non sabe (non suxerir) 8 
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HF15 SEGUE TARXETA I  Nun día laborable, ¿canto tempo adica normalmente a ler o 
periódico? Por favor, empregue esta tarxeta. 

 
   Nada 0 

   Moi pouco 1 

   Pouco 2 

   Algo 3 

   Bastante 4 

   Moito 5 

   Moitísimo 6 

   Non sabe (non suxerir) 8 

 
 
Agora quereríamos facerlle unhas cantas preguntas sobre a política e o goberno.  
 
TARXETA J Empregando esta tarxeta, dígame por favor, nunha escala de 0 a 5, vostede 
persoalmente, canto confía en cada unha das seguintes institucións. 0 significa que vostede 
non confía en absoluto nunha institución, e 5 significa que confía plenamente. En primeiro 
lugar... LER... 
 

  
Non confío 
en absoluto 

    
Confío 

plenamente 

Non sabe 
(non 

suxerir) 

HF16 ...o Parlamento 
español  0 1 2 3 4 5 8 

HF17 ...o sistema 
xudicial  0 1 2 3 4 5 

 

8 

HF18 ...a policía  0 1 2 3 4 5 8 

 
TARXETA K  Agora, por favor, dígame ata que punto está dacordo ou en desacordo con 
cada unha das seguintes afirmacións. 
 
LEA CADA UNHA DAS AFIRMACIÓNS E CODIFIQUE NO CADRO. 

  
Moi 

dacordo Dacordo

Nin
dacordo 
nin en 

desacordo 
En 

desacordo 
Moi en 

desacordo 

Non
sabe 
(non 

suxerir)
HF19 En xeral, estou 

satisfeito coa 
situación económica 
actual en España 

1 2 3 4 5 8 

HF20 Estou satisfeito coa 
forma en que está 
desenvolvendo o seu 
labor o goberno 
español  

1 2 3 4 5 8 

HF21 En xeral, estou 
satisfeito co 
funcionamento da 
democracia en 
España. 

1 2 3 4 5 8 
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HF22  TARXETA L  En política as veces fálase de “esquerda” e “dereita”. Empregando esta 
tarxeta, ¿onde se colocaría vostede nesta escala? 
 
Extrema 
esquerda 

       Extrema 
dereita 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
 
 
HF23  SEGUE TARXETA L  Empregando a mesma tarxeta, ¿onde colocaría vostede ó partido 
que máis lle gusta? 
 
Extrema 
esquerda 

       Extrema 
dereita 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 Non hai ningún partido que me guste máis que o resto (non suxerir) 55 
 
 
 
  
HF24 SEGUE TARXETA L  Empregando a mesma tarxeta, ¿onde colocaría ó partido que 
máis lle desgusta? 

 
Extrema 
esquerda 

       Extrema 
dereita 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 Non hai ningún partido que me desguste máis que o resto (non suxerir) 55 
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Cuestionario suplementario CARA A CARA, VERSIÓN C  
(4ª vaga 2008)

 
 
 
 
 
NÚMERO DO ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA, C 
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 Información para Metroscopia: Saltámonos as preguntas H1-H24. 
 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
 
Para axudarnos a mellorar as preguntas deste cuestionario en futuras ocasións, 
farémoslle unhas últimas preguntas sobre varias cuestións semellantes ás que xa 
apareceron no cuestionario que acaba de responder. Por favor, non intente lembrar o 
que respostou nas preguntas semellantes que xa lle fixemos e considere as seguintes 
como se fosen preguntas totalmente novas.  
 
 
HF25  TARXETA M ¿Diría vostede que, polo xeral, se pode confiar na maioría da xente, ou 

que nunca se é lo bastante prudente no trato cos demais? Por favor, empregue unha 
escala de 0 a 5, na que 0 significa nunca se é o bastante prudente no trato cos 
demais e 5 que se pode confiar na maioría da xente. 

  

Nunca se é o 
bastante prudente     

Pódese confiar na 
maioría da xente 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
HF26 TARXETA N Empregando esta tarxeta, ¿cre que a maioría da xente tentaría 

aproveitarse de vostede se puidera, ou que sería honrada con vostede? 
 

A maioría da xente 
tentaría aproveitarse de 

min  

    A maioría da xente 
sería honrada comigo 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
 
 
 
 
HF27 TARXETA O ¿E diría vostede que a maioría da xente merece a súa confianza ou que só 

moi poucos a merecen? 
 

Moi poucos merecen a 
miña confianza     

A maioría merece a 
miña confianza 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
 0 1 2 3 4 5        8 
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Agora quereríamos facerlle unhas cantas preguntas sobre a política e o goberno 
 
HF28 Por favor, dígame, empregando unha escala de 0  a 10 canto confía vostede 

persoalmente no Parlamento español. Se non confía en absoluto, escolla o 0. Se 
confía plenamente, escolla o 10. En calqueira outro caso, escolla algún dos números 
intermedios 

 
   ANOTE O NÚMERO: 
 
        Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
 
 
HF29 Por favor, dígame, empregando unha escala de 0  a 10 canto confía vostede 

persoalmente no sistema judicial. Se non confía en absoluto, escolla o 0. Se confía 
plenamente, escolla o 10. En calqueira outro caso, escolla algún dos números 
intermedios 

 
   ANOTE O NÚMERO: 
 
        Non sabe (non suxerir) 88 
 
 
HF30 Por favor, dígame, empregando unha escala de 0  a 10 canto confía vostede 

persoalmente na policía. Se non confía en absoluto, escolla o 0. Se confía 
plenamente, escolla o 10. En calqueira outro caso, escolla algún dos números 
intermedios 

 
   ANOTE O NÚMERO: 
 
        Non sabe (non suxerir) 88 
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TARXETA P Empregando esta tarxeta, dígame ata que punto está dacordo ou en 
desacordo con cada unha das seguintes afirmacións. 
LEA CADA UNHA DAS AFIRMACIÓNS E CODIFIQUE NA CADRO. 
 

  Moi 
dacordo 

Dacordo Nin 
dacordo 

ni en 
desacordo

En 
desacordo 

Moi en 
desacordo 

Non
sabe 
(non 

suxerir)
        

O goberno debería 
tomar medidas para 
reducir as 
diferenzas nos 
niveis de ingresos 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 HF31 
8 

        
HF32 
 

Os gais e lesbianas 
deberían ter 
liberdade para vivir 
como queiran 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
8 

      

 
 
HF34  TARJETA Q  En política ás veces fálase de “esquerda” e “dereita”. 

Empregando esta tarxeta, ¿onde se colocaría vostede nesta escala, na que 0 
quere dicir esquerda e 10 dereita? 

 

Esquerda 

      

  
HF33 
 

O goberno debería 
garantir que tódolos 
grupos da sociedade 
sexan tratados de 
forma igualitaria 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  
5 8 

 

Dereita 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 
HF35  SEGUE TARJETA Q  Empregando a mesma tarxeta, ¿onde colocaría vostede ó 

partido que máis lle gusta tendo en conta que o 0 significa “esquerda” e o 10 significa 
“dereita”? 

 

Esquerda 
       

Dereita 
Non sabe 

(nos suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 

 
 Non hai ningún partido que me guste máis que o resto (non suxerir) 55 
 
 
HF36  SEGUE TARJETA Q Empregando a mesma tarxeta, ¿onde colocaría vostede ó 
partido que máis lle disgusta tendo en conta que o 0 significa “esquerda” e o 10 significa 
“dereita”? 

 

Esquerda 

       

Dereita 

Non sabe 
(non 

suxerir) 
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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 Non hai ningún partido que me disguste máis que o resto (non suxerir) 55 
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