
ETXEAK ETA COVID 19: BIZKAIKO FAMILIOK AURRE 
EGIN BEHARREKO INPAKTUA ETA ERRONKAK
EMAITZEN AURKEZPENA



HELBURUA ETA FITXA TEKNIKOA
FITXA TEKNIKOA

Azterlanaren Izenburua 
ETXEAK ETA COVID 19: BIZKAIKO FAMILIOK AURRE EGIN 
BEHARREKO INPAKTUA ETA ERRONKAK

Azterlanaren erakunde arduraduna  BBK Family

Eremu geografikoa  Bizkaia

Unibertsoa 1  Bizkaiko 18 urtetik gorako biztanleak

Unibertsoa 2  Bizkaiko 10 eta 17 urte bitarteko biztanleak

Laginaren tamaina 1  932 pertsona

Laginaren tamaina 2  91 pertsona

Lagin mota  Ausazko laginketa bakuna

Laginketa-errorea 1  +/- % 3,21 (% 95eko konfiantza-maila)

Datu-bilketa metodoa  Online inkesta

Bilketa aldia  2020ko ekainaren 3tik uztailaren 3ra

Azterketaren egiletza teknikoa  EDE Fundazioa – EDE Ezagutza.
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FAMILIA 
HARREMANAK 
ETA ONGIZATE 
EMOZIONALA

Nolakoak izan ziren bizkaitarren etxeetako familia-harremanak konfinamenduan zehar?

Nolakoa izango da familian igarotako denbora konfinamenduaren ondoren?

Konfinamenduan zehar, nola sentitu ziren pertsona helduak?

Konfinamenduak nola eragin zien haurren eta nerabeen emozioei?

Zein tarte utzi zuen konfinamenduak norbere burua zaintzeko?



Nolakoak izan ziren bizkaitarren etxeetako familia-harremanak
konfinamenduan zehar?



Nolakoak izan ziren bizkaitarren etxeetako familia-harremanak
konfinamenduan zehar?



Hala ere…



Nolakoa izango da familian igarotako denbora konfinamenduaren
ondoren?



Konfinamenduan zehar, nola sentitu ziren pertsona helduak?



Konfinamenduan zehar, sarritan edo oso maiz sentitu da… 



Konfinamenduan zehar, sarritan edo oso maiz sentitu da… 



Konfinamenduak nola eragin zien haurren eta nerabeen emozioei?



Zein tarte utzi zuen konfinamenduak norbere burua zaintzeko?



Zein tarte utzi zuen konfinamenduak norbere burua zaintzeko?



LANA ETA ZAINTZA-
BATERAGARRITASUNA

Nola eragin zuen telelanak etxeetan konfinamenduan zehar? Zer izan zen onena eta zer 
txarrena?

Zein balorazio egiten da telelanari buruz?

Konfinamenduan zehar nork hartu zuen etxeko lanen eta zaintzaren ardura? Nola banatu 
zen?

Erantzunkidetasunari dagokionez, aldaketarik igartzen al da?



Nola eragin zuen telelanak etxeetan konfinamenduan zehar? Zer izan zen 
onena eta zer txarrena?



Zer izan zen txarrena?



Zer izan zen txarrena?



Zein balorazio egiten da telelanari buruz?





Konfinamenduan zehar nork hartu zuen etxeko lanen eta zaintzaren ardura?



Etxeko-lanak… Nola banatu ziren?



Konfinamenduan zehar nork hartu zuen etxeko lanen eta zaintzaren ardura?



Seme-alaben zaintza. Nolakoa izan zen banaketa?



Erantzunkidetasunari dagokionez, aldaketarik igartzen al da?



IKASKETAK ETA 
PRESTAKUNTZA

Nola eragin du konfinamenduak ikasten ari ziren pertsonengan?

Zein eragin izan du eskola-adineko seme-alabak dituzten familiengan?



Nola eragin du konfinamenduak ikasten ari ziren pertsonengan?



Zein eragin izan du eskola-adineko seme-alabak dituzten familiengan?



Zein eragin izan du eskola-adineko seme-alabak dituzten familiengan?



AISIA ETA 
GIZARTE-
HARREMANAK

Aisialdiari eta denbora libreari dagokionez, zer aldatu da konfinamenduan zehar? Nola eragin du gizarte-
harremanetan? Zeren falta sumatu da gehien?

Nola eragin dio konfinamenduak haurren eta nerabeen aisialdiari eta denbora libreari?

Konfinamenduak elkartasun komunitarioa bultzatu al du?



Aisialdiari eta denbora libreari dagokionez, zer aldatu da konfinamenduan
zehar? 



Aisialdiari eta denbora libreari dagokionez, zer aldatu da konfinamenduan
zehar? 



Nola eragin du gizarte-harremanetan? Zeren falta sumatu da gehien?



Lagunekin eta auzokideekin gizarte-harremanak konfinamenduan zehar



Nola eragin dio konfinamenduak haurren eta nerabeen aisialdiari eta denbora
libreari?



Nola eragin dio konfinamenduak haurren eta nerabeen aisialdiari eta denbora
libreari?



Konfinamenduak elkartasun komunitarioa bultzatu al du?
Bizilagunei laguntzea

Gizonak Emakumeak 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik gora

Bai 46,90% 62,30% 41,20% 59,10% 60,10%

Boluntariotza-sare batean sartzea

Gizonak Emakumeak 18-39 urte 40-50 urte 50 urtetik gora

Bai 10,00% 12,80% 12,10% 7,40% 12,80%



Azterlanaren erakunde arduraduna:Azterketaren egiletza teknikoa:
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