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SOCIOESCÀNER EMOCIONAL, maig 2020
Impacte del confinament per la COVID19 en els hàbits de la vida personal
Tot s’ha aturat fora, però què ens passa per dins? Quins canvis adaptatius estem fent durant
el confinament? Serem capaços de perseverar en alguns bons hàbits que estem construint?
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1. Mostra i metodologia
Han participat a l’enquesta un total de 680 persones, repartides de la següent manera per gènere i edat.

GÈNERE

•
•

EDAT

El 81,5% de les respostes han sigut donades per dones.
La franja majoritària d’edat es la situada entre els 46 i 65 anys (53,5%), seguida de la de 30 a 45 (32,9%).
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2. Representació gràfica dels resultats
De les 22 accions proposades a l’estudi veurem representades en aquests gràfics i en percentatge quines ens
diuen que Ja feien abans, quines son nous hàbits i quines no feien abans ni han incorporat com a nou hàbit.
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3. Anàlisi de Resultats: Activitats destacades
Destaquen com a principals activitats de cada una de les opcions:
JA HO FEIA
ABANS %
1. Tenir contacte periòdic amb la gent que
m’importa (telèfon, videoconferències...)

84%

19. Llegir i informar-me a partir de fonts diverses
per formar-me el meu propi criteri.

70%

11. Aprendre a gaudir de la soledat i el silenci.

68%

10. Expressar l’agraïment i dir els “t’estimo” més
sovint.
20. Dedicar atenció al meu cos, alimentació i
descans.

61%
61%



Tenir contacte amb la gent que m’importa és
amb diferència l’acció que més persones han
definit que JA HO FEIA ABANS, amb un 84% .



Alentir els meus ritmes, ha estat el NOU HÀBIT
mes incorporat, un 55%.



Escriure el que penso i sento, és l’hàbit que
més persones han declarat que NO FEIEN
ABANS NI ARA (44%).
NI ABANS
NI ARA (%)

NOU HABIT %
4. Alentir els meus ritmes, aturar-me de forma
conscient.
18. Reduir el consumisme i diferenciar millor entre
que és necessari i què superflu (sostenibilitat).

55%

9. Escriure el que penso i sento.

44%

49%

21. Fer voluntariat i activitats solidàries.

42%

8. Donar-me permís per badar, per no fer res.

43%

5. Endreçar, ordenar, llençar andròmines, fer espai a
la meva vida.

39%

7. Incorporar una estona cada dia d’activitat física.

38%

6. Practicar alguna forma de meditació,
centrament, ioga...
16. Compartir activitats lúdiques amb la meva
família.
13. Fer activitats formatives.
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4. Anàlisi de Resultats: En el cas dels nous hàbits, nivell de perseverança posterior
Promig
3,1

1. Tenir contacte periòdic amb la gent que m’importa (telèfon,
videoconferències...)
2. Recuperar contactes personals.
3. Fer neteja d’algunes relacions posant el valor les que realment m’importen.
4. Alentir els meus ritmes, aturar-me de forma conscient.
5. Endreçar, ordenar, llençar andròmines, fer espai a la meva vida.
6. Practicar alguna forma de meditació, centrament, ioga...
7. Incorporar una estona cada dia d’activitat física.
8. Donar-me permís per badar, per no fer res.
9. Escriure el que penso i sento.
10. Expressar l’agraïment i dir els “t’estimo” més sovint.
11. Aprendre a gaudir de la soledat i el silenci.
12. Anar pas a pas. Estar en el present posant atenció al que faig.
13. Fer activitats formatives.
14. Pintar, dibuixar, escriure, cuinar... alguna forma de creativitat.

15. Entrenar la paciència i el respecte a d’altres formes de fer, de ser i de viure.
16. Compartir activitats lúdiques amb la meva família.
17. Fer introspecció, autoobservar-me i reflexionar sobre qui soc i el sentit
de la meva vida.
18. Reduir el consumisme i diferenciar millor entre que és necessari
i què superflu (sostenibilitat).
19. Llegir i informar-me a partir de fonts diverses per formar-me el meu propi criteri.
20. Dedicar atenció al meu cos, alimentació i descans.
21. Fer voluntariat i activitats solidàries.
22. Altres.
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5. Altres hàbits que ens han indicat com a “nou hàbit adquirit durant el confinament”
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prendre perspectiva “ distància” de situacions quotidianes q ens omplen molt espai.
Treballar des de casa
Engegar una marca personal
és un moment per respirar profundament.
Aprofitar, aprendre i gaudir molt del temps que m’ha donat el confinament per estar amb la meva filla de 15 mesos
Dormir. Recuperar el dormir de 8 a 10 hores.
Reflexionar sobre el canvi de paradigma anitari, econòmic i social
Dedicar més temps a la meva comunitar de veïns (comunicació, ajuda, activitats conjuntes,...)
Ser mes sensible al mediambient, teletreballar mes i evitar desplaçaments inutils.
abans només feia ioga un cop a la setmana i ara ho faig diari
fotografiar el que veig per la finestra, el creixement de les meves plantes, racons de casa
PRENDRE MÉS CONSCIÈNCIA SOCIAL
Fer.me autoreiki
Molt mes segura de decidir sense por
Escoltar molta musica, cantar i ballar
Planificar estructurar el dia
Endreçar els meus objectius personals i professionals
Viure en present el present
Pertanyer a les junta directiva de un Club de natacio i de una entitat cultural
No preocupar-me pel futur, gaudir i aprendre cada dia.
Educació i humilitat
No sortir de casa
" Valorar" tenir bona salut i prendre consciència de la seva importància (en referència a la meva família i amb mi mateixa). S'ha conve
Permetre'm no fer i si fer el que em ve de gust, encara que per mi sigui "poc recomanable"
Fer donatius a ongs i d'altres associacions que ajuden a altre més desfavorables
Mirar series de TV
Estar pendent de mi
manera de enfrentarse a la vida.
Acabar coses mig començades www.fundacioecologiaemocional.org
Ensupiment
Prendre el sol al pati. Organitzar els horaris de feina de manera diferent
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* Fer donatius a ongs i d'altres associacions que ajuden a altre més desfavorables
* Mirar series de TV
Altres
hàbits que ens han indicat com a “nou hàbit adquirit durant el confinament”
* Estar pendent de mi
* manera de enfrentarse a la vida.
* Acabar coses mig començades
* Ensupiment
* Prendre el sol al pati. Organitzar els horaris de feina de manera diferent
* saber que tots som vulnerables, i que la vida pot volar amb un tancar de ulls.
* He muntat els grups de facebook de ja > 1000 mebres COVID19 Recursos i suport en salut mental
* Valorar la vida
* Conèixer/realcionar-te més i millor als veïns
* escolta atenta a les persones
* Valorar d'una forma innovadora el nou estil de vida
* Donar molta importància i practicar una Educació Emocional per tenir una societat amb valors, justa, empàtica i més ètica i poder portar s
* cuidar el temps que paso davant les pantalles.
* Descubrir que el silenci te una bessant que no es enriquidora si no angoixant
* utilitzar noves tecnologies per comunicar-me a nivell personal i professional
* Cuidar les plantes
* Coneixer noves tecnologies i poder relacionar me amb altres persones de forma virtual, cursos, conferencies...I el 23 si em permeteu, se
* Dormir més i més trsnquila
* Cuidar el descans
* Prendrem en serio l'estudi del idioma angles
* Conviure amb la tristor i la impotència
* Ser més conscient del medi ambient. Mantenir-ne cura i respectar-la més (animals, plantes i entorn)
* pender suplements reforçants ,cuidar la meva inmunitat
* Cuidar les plantes jardineria
* Incrementar les meves estones de meditació diaries
* aprendre d'utilizar noves eines digitals per a comunicar-me i pel treball des de casa
* No he pogut concentrarme en res només evadirme parlant amb els amics i gaudir de pelicules vivint un altre món
* El fet de baixar el ritme et permet ser mes conscient d'un mateix
* Aprendre a parar l'activitat mental
* Gaudir amb el silenci, apreciar les coses que ens envolten:la claror ,la llum del dia,aquell arbre ,aquell ocell..la meva casa,agrair el que te
www.fundacioecologiaemocional.org
* He escoltat molta música.
* Sóc més consciente de la meva imperfecció, no sempre son els demés. Ja ho feia abans però ara me n´he adonat molt més i em serveix p
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* Ser més conscient del medi ambient. Mantenir-ne cura i respectar-la més (animals, plantes i entorn)
* pender suplements reforçants ,cuidar la meva inmunitat
* Cuidar
les plantes
Altres
hàbits
quejardineria
ens han indicat com a “nou hàbit adquirit durant el confinament”
* Incrementar les meves estones de meditació diaries
* aprendre d'utilizar noves eines digitals per a comunicar-me i pel treball des de casa
* No he pogut concentrarme en res només evadirme parlant amb els amics i gaudir de pelicules vivint un altre món
* El fet de baixar el ritme et permet ser mes conscient d'un mateix
* Aprendre a parar l'activitat mental
* Gaudir amb el silenci, apreciar les coses que ens envolten:la claror ,la llum del dia,aquell arbre ,aquell ocell..la meva casa,agrair el que teni
* He escoltat molta música.
* Sóc més consciente de la meva imperfecció, no sempre son els demés. Ja ho feia abans però ara me n´he adonat molt més i em serveix per
* AUTOGESTIÓ DE LES MEVES EMOCIONS I SENTIMENTS
* Valorar encara més el contacte amb la natura i com la enyoro
* Treballar mitjançant teletreball
* Cuidar, donar suport, passar temps....amb la família d'origen.
* Leer más libros y revistas científicas
* Disfrutar los vínculos sanos
* Hacer terapia vïrtual
* Apreciar y gozar estar en casa más
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6. Conclusions estudi
Addicionalment a les dades expressades en pàgines anteriors de forma gràfica, com a resum observem :

•

16 de les 21 accions proposades majoritàriament JA ES FEIEN ABANS, destacant com hem vist la primera
(Tenir contacte amb la gent que m’importa), amb un 84%.

•

3 de les 21 accions s’han incorporat com a NOU HÀBIT, (Alentir ritmes 55%, Reduir consumisme 49% i
Donar-me permís per badar, de forma gairebé igual a hàbit ja adquirit 44%).

•

2 de les 21 són accions que majoritàriament NO ES FEIEN ARA NI ABANS. (Escriure el que penso 44%, Fer
activitat de voluntariat 43%),

•

66 persones (13% del total) ens han indicat nous hàbits que han incorporat a la seva rutina diferents als
proposats a l’estudi.

•

En els casos de nous hàbits incorporats, el nivell de perseverança mig es de 3,1 (sobre 5).
• L’activitat que es declara amb més voluntat de mantenir és la de Fer voluntariat, amb un 3,8 que el
19% de les persones han incorporat com a nou hàbit.
• I la que menys es Escriure el que sento i penso, amb un 2,4 i que un 23% de les persones han
incorporat com a nou hàbit.
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