
A pandemia da COVID-19 supuxo

un impacto na conciliación da vida

persoal, familiar e laboral. 

O Concello de Narón pon en

marcha un estudo en abril de 2021

coa finalidade de coñecer de

primeira man como viviron as

familias naronesas durante este

ano de pandemia. 

A continuación presentamos os

principais resultados.

Máis información: www.naron.es



44.4 % 38,2 % 17,4 %

A conciliación fai referencia á oportunidade de

compatibilizar diferentes tempos de vida, no

fundamental, os tempos persoais, familiares e laborais.

Trátase de facer posible que as persoas participen, non

unicamente no eido laboral, senón tamén das dinámicas

familiares e da vida social e comunitaria. 

Un equilibrio entre a vida persoal, familiar e laboral. 

N=

465

O estudo: 
Conciliación en tempos de

COVID - 19?

Nos grupos debate de
persoas adultas
participaron 4

mulleres e 1 home.

Realizouse unha enquisa en liña

dirixida ás familias naronesas,

contando cunha elevada

participación. En total, 465 persoas,

das cales 390 corresponden a

mulleres.

Familias para as que
empeorou a situación

de conciliación 
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Familias para as que
non mudou a situación

de conciliación

Familias para as que
mellorou a situación

de conciliación

Realizáronse 3 grupos debate. 2

grupos con nais e pais con crianzas

en idade escolar dos ciclos de

infantil e primaria. 1  grupo con

alumnado de 6º de primaria

84% mulleres

No grupo debate de
alumnado participaron
3 nenos e 3 nenas.

Durante o tempo de pandemia



As principais dificultades para as familias derivan dos desequilibrios

entre distintas tarefas da vida cotiá, que en 4 de cada 10 familias se

viron agravadas durante a pandemia 

 

Coidados das crianzas,
sobre todo das máis

pequenas

Falta de acordo entre os
tempos laborais e os

escolares

Apoio nas tarefas e
deberes coa situación da

docencia en liña

O teletraballo
Ausencia de rede

familiar, sobre todo das
avoas e dos avós

A cancelación de
servizos para a

conciliación como
madrugadores ou o

comedor escolar

Principais dificultades para
conciliar

 Principais dificultades
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Para min o peor foi o colexio, o mais pequeno de 5 anos falaba
unha vez cada quince días coa profesora por videoconferencia
e a maior era dúas horas pola mañá. Co pequeno gustaríame
que houbese máis atención e coa maior, a pesar que a profesora
se esforzou moito, notei carencias. Falta de apoio desde a
administración para axudar ao profesorado, aos nenos e
nenas... Nós antes da pandemia eramos de ir pasear, non
tiñamos nada de tecnoloxía na casa. E de repente vímonos que
a nena tiña que ter 2 horas de clase ao día por ordenador.
Tivemos que contratar Internet, porque nós non tiñamos
Internet na casa, e tiñamos un ordenador por iso de que o
tes...Tivemos que dixitalizarnos porque nós non eramos de
tecnoloxías

 
 

Muller. Grupo de discusión 1. 



Familias cuxa

conciliacion se viu

afectada polos

peches perimetrais

49,9%
Familias cuxa

conciliacion se viu
afectada polas

vacacións escolares
e/ou peches de
centros de día

No último ano, o emprego foi a principal dificultade

para poder conciliar para un 36,6% das familias

naronesas. En segundo lugar, os tempos escolares

condicionaron a conciliación da vida persoal, familiar e

laboral para un 25,2% das familias 

Os meus pais están aí, pero estabamos perimetrados e non
sabía se podía contar con eles ou cando podería ser iso
[...].Cando eu quedei embarazada non ía necesitar axuda
de ninguén porque tiña a semana libre para organizarme e
na fin de semana estaba o meu marido, non tiñamos
necesidade de tirar de avós ou ir a ningún lado [...]. Cando
naceu démonos un golpe coa realidade, nada era como
planearamos. De feito, se non tivera a escola infantil non
sei como fariamos. Si que houbo un momento que nos
agobiamos pensando o que iamos facer. E ademais, hoxe,
porque mañá a situación é outra

 
Muller. Grupo de discusión 2. 

Principais dificultades para
conciliar

57%

Máis información: www.concellodenaron.gal 

Na casa partimos un pouco ostempos, foi como tempo devacacións porque senón eraimposible. En temporadasnormais os nenos ás 21:15están na cama, pero claro eutraballaba de 16:00 a 21:00.Non lles vía o pelo

Muller. Grupo de discusión 2 



Aumento do traballo doméstico
e corresponsabilidade

A media de horas diarias

dedicada aos traballos de

coidados e ás tarefas

domésticas é de 5 horas e

51 minutos, existindo unha

diferenza media de 2

horas diarias entre

mulleres e homes

aumentou o traballo

doméstico e de

coidados

0h 2h 4h 6h 

Mulleres 

Homes 

O da conciliación e o labor que facemos os pais en
particular é todo unha mentira. Realmente melloramos
moito respecto ao que había hai anos pero queda un
mundo. Aínda que non é politicamente correcto dicilo. Na
maioría dos casos, aínda os homes non estamos en pé de
igualdade. Eu falo do meu caso particular, a miña muller
tranquilamente fai o 70 ou 80 por cento e eu o 20. Tamén é
certo que ela neste momento non está traballando e eu si,
que son circunstancias particulares [...] Hai vontade de que
haxa corresponsabilidade, todo o mundo entende que é o
camiño que hai que facer, pero non é unha realidade

Home. Grupo de discusión 1

63.3 %

Familias
corresponsables nos

coidados das crianzas

41.9 %

Familias
corresponsables cos

deberes e outras
tarefas derivadas da

escolarización

36.4 %

Familias
corresponsables na

atención de familiares
en situación de

dependencia e/ou
discapacidade

76,1%
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25.4 % 23.4 % 12.7 %

Renuncias laborais para
conciliar

Dexei o traballo pero non pola pandemia, senón
porque non vía para nada os nenos. Foi porque a
conciliación si pero ver os meus fillos non, entón
non estaba disposta a renunciar a iso. O que si,
habendo a escola infantil si que puiden seguir

estudando, senón tería que renunciar a iso,
aparcar os estudos porque non me ía ser

posible. 
 

Muller. Grupo de discusión 1.
 

Asumir horarios peores
para favorecer a

conciliación familiar

35,5% das persoas tiveron que

facer renuncias laborais para coidar

Redución de xornada
Deixar totalmente o

emprego

Máis información: www.naron.es 

En verán estou
bastante cos meus
pais. Pero durante o
curso, cando hai que
estudar, ás veces estou
para xantar e para cear
e nada máis

Nena. Grupo de
discusión infancia

 



Máis oportunidades, horarios de traballos máis flexibles.
Estámonos perdendo moito, e iso non se vai poder recuperar.
No meu traballo este ano podes pedir para ir ás titorías dos
fillos, ou para ir ao pediatra, como causas xustificadas que
podes ausentarte do traballo. Son pequenos cambios na

empresa.
 

Muller. Grupo de discusión 2. 
 

Traballar mentres os nenos están na escola. Que as xornadas
laborais se adapten as necesidades que tes cos nenos. E sen

que te criminalicen.
 

Muller. Grupo de discusión 2. 

Medidas desexadas

Flexibilidade horaria

19,6%

26,1%
Adecuación dos horarios laborales aos escolares

15,2%

Redución da xornada laboral

Desconexión dixital

12,4%

33,3%

Flexibilidade horaria

17,2%

16,1%

Redución da xornada laboral

Desconexión dixital

9,7%
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Adecuación dos horarios laborales aos escolares

Medidas a explorar
 

- Actividades extraescolares por barrios
 

- Centralización do servizo de
madrugadores



60 %

66.3 %

en 1 de cada 3 familias houbo, cando menos,

unha persoa con opción ao teletraballo

O peor foi a hora de traballar porque se fas
teletraballo, ninguén sabe o que é, e nunca te podes
organizar ben. Eu aos meus fillos dígolles: "papá está
aquí ao lado para que me ves pedir algo a min? Se eu
estou traballando e papá non? Pero é que mamá..."
[risas]. Nese sentido nótase que traballas peor, a
deshora, en momentos que podes... porque os nenos
tampouco teñen culpa da situación, e tes que intentar
que estean o mellor posible. Eu teño que dicir que o
levamos o mellor posible, pero non foi agradable
tampouco.

Muller. Grupo de discusión 1.

Teletraballo 

Familias para as que
aumentou o tempo

dedicado ao emprego co
teletraballo

Familias para as que o
teletraballo supuxo unha

mellora para a conciliación

Aínda que o

teletraballo

aumentou o tempo

dedicado ao

emprego, para 2 de

cada 3 familias esta

opción mellorou a

conciliación. 

Para 1 de cada 3
familias, oteletraballo supuxo

un impacto negativo
na conciliación
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Emocións durante a pandemia

Esgotamento

20% 23,2%

Ansiedade

18%

Tristura

18,3%

18% 17%

Positivo, saber parar. Aínda que os meus fillos era pequenos,
ao final fas mil cousas. Que se vou a baile, que se quedo con
non sei quen... e ao final chegas o venres rebentada. 

Muller. Grupo de discusión 1.

Alegría e tristura. Alegría porque volvemos á clase. E tristeza
porque antes as cousas eran máis alegres. Agora non podes

compartir a merenda, non nos podemos tocar nin nada, priva
moito máis. 

 
Nena. Grupo de discusión infancia.
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[1] Presentación do estudo 

 

Desde o Concello de Narón decidiuse impulsar unha investigación actualizada e pioneira para 

coñecer o impacto que a crise sanitaria, económica e social xerada pola Covid-19 tivo nas 

posibilidades de conciliación da vida persoal, familiar e laboral da nosa veciñanza.  

En marzo de 2020, cando se decretou o estado de alarma por primeira vez, aínda non tiñamos 

certezas sobre a magnitude do problema que tiñamos diante. Desde logo, non sabiamos a 

que nos enfrontabamos, nin o tempo que ía durar a situación de pandemia. Certamente, a 

Covid-19 trouxo innumerables cambios e supuxo novos retos a todos os niveis, mudando 

hábitos que tiñamos profundamente integrados. A conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral constitúe un eixo transversal fundamental para o benestar e a calidade de vida das 

persoas e familias, e sen dúbida, moitas das medidas e protocolos adoptados para conter a 

evolución da pandemia impactaron nunha xa apertada organización de horarios, axendas e 

calendarios.  

Por este motivo, decidimos impulsar un estudo que nos permitise comprender a intensidade 

dese impacto sobre as familias residentes en Narón, sobre os seus tempos e o seu benestar, 

con especial atención a aquelas que teñen crianzas ou persoas en situación de dependencia 

e/ou discapacidade. Igualmente, trátase de poñer luz sobre das alternativas adoptadas e os 

recursos facilitadores, pois entendemos fundamental unha conexión das políticas públicas 

coas necesidades e demandas da cidadanía. A través desta investigación buscamos tamén 

mellorar os servizos e recursos vixentes a nivel municipal para garantir as oportunidades de 

conciliación das familias naronesas.  

Queremos agradecer ás persoas que tomaron parte no estudo e dedicaron un tempo para 

axudarnos a construír coñecemento e mellorar a vida no noso municipio, pois sen elas non 

sería posible o desenvolvemento desta investigación.  
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[2] Introdución. A conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral en tempos de pandemia 

 

A conciliación fai referencia á oportunidade de compatibilizar diferentes tempos de vida, no 

fundamental, os tempos persoais, familiares e laborais. Trátase de facer posible a presenza 

das persoas, non unicamente no eido laboral, senón tamén no marco do fogar e das 

dinámicas familiares, e tamén na vida social e comunitaria (Gradaílle, Caballo e Lorenzo, 

2015).  

A présa dos tempos diarios, o estrés e a frustración de non chegar a todo o que se ten entre 

mans, especialmente no caso das mulleres dada a desigual distribución das 

responsabilidades domésticas e de coidados, tal e como evidencian os datos da última 

enquisa de emprego do tempo (2009 – 2010), levada a cabo polo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), dá lugar a que a xestión da conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

sexa vivida, en moitas ocasións, desde a ansiedade e o malestar.  

Esta realidade obriga a poñer en cuestión e debater sobre a necesidade de dar un paso máis 

e avanzar na corresponsabilidade dos coidados das crianzas e persoas en situación de 

dependencia, pois son os traballos de reprodución da vida os que habitualmente presentan 

un reparto desigual na familia, seguindo moi presentes certos estereotipos e roles de xénero 

que condicionan a igualdade de oportunidades na xestión equitativa dos tempos para 

mulleres e homes. Outros factores como a posición socioeconómica das familias, o contexto 

de residencia -rural ou urbano-, ou a inmigración, entre outros, poden ser elementos 

igualmente condicionantes das posibilidades efectivas e reais de conciliar, así como das 

condicións en que esta acontece.  

En relación ás desigualdades nos usos do tempo entre mulleres e homes hai que recordar 

que “as crises, e sobre todo as políticas para combatelas, afectan de maneira desigual ás 

persoas, tamén en función do seu xénero” (Gálvez e Rodríguez-Maroño, 2017, p. 330). A 

actual crise sanitaria, económica e social xerada pola Covid-19 vai supor, se non o fixo xa, 

un cambio relevante nas dinámicas e na organización familiar, agravando nalgúns casos a 

crise de coidados (Ramos, 2020). O confinamento domiciliario, os peches perimetrais, a 

clausura de recursos e servizos que dan apoio ás persoas coidadoras, como é o caso dos 

centros educativos e das actividades extraescolares, dos centros de día ou dos programas 

respiro, por citar algúns exemplos, trouxeron unha nova organización dos tempos familiares 

a marchas forzadas. Nalgúns casos, esta “nova normalidade” tivo que convivir con cambios 
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importantes a nivel laboral para moitas familias, en moitos fogares algunha das persoas 

adultas, varias ou todas, pasaron a estar nunha situación de ERTE, outras perderon o traballo. 

Tamén houbo que non puido parar en ningún momento da pandemia, por ser profesionais en 

sectores esenciais como a alimentación, a sanidade ou a limpeza, por citar algúns. O 

teletraballo chegou á vida de moitos fogares de forma repentina.  

Diferentes estudos teñen cuestionado o teletraballo como ferramenta de conciliación. Nunha 

investigación na que tomaron parte Carme Pérez Sánchez e Ana Gálvez (2009), analizaron 

a percepción de 73 traballadoras con crianzas sobre o teletraballo e os resultados amosaron 

que non existe unha posición homoxénea nin un criterio único ao respecto, pois trátase dunha 

opción chea de contradicións, paradoxos e tensións. Unha cuestión que segue vixente hoxe 

en día, e no marco desta pandemia, falar de teletraballo supón abrir un debate que se polariza 

no binomio trampa – oportunidade.  

Na situación actual xerada pola Covid – 19, teletraballar foi ás veces unha estratexia de 

supervivencia máis que de conciliación, sobre todo durante o confinamento domiciliario e co 

peche do ensino presencial. Desde logo, entre os seus beneficios contamos a posibilidade 

de adaptarse ás necesidades derivadas dos traballos de coidados, mais tamén presenta 

importantes dificultades que fan que non sexa unha ferramenta idílica.  

As dificultades de concentración reducen a capacidade de traballo cando se comparte espazo 

con outras persoas coas que se convive, sendo preciso manexar certas competencias na 

xestión desta situación (Durán, 2020). Algo que non sempre acontece, e menos cando se 

produce dun xeito repentino e sen capacidade de anticipación para as familias. Hai que ter 

presente que no ano 2009 unicamente entre o 3% e 8% da forza de traballo en España 

realizaba teletraballo (Pérez Sánchez e Gálvez, 2009), é dicir, non estamos ante un modelo 

de traballo implantado de forma significativa no mercado laboral.  

A esta realidade laboral hai que engadir os cambios que aconteceron o eido educativo, pois 

a dixitalización da docencia, as aulas virtuais e o acceso a Internet supuxeron un reto de 

importantes dimensións para toda a comunidade educativa. A fenda dixital en canto á 

accesibilidade a puntos de conexión foi unha realidade para unha parte do alumnado, ao igual 

que contar cun número insuficiente de ordenadores para atender as diferentes demandas no 

ámbito doméstico. E todo isto sen planificación previa.  

Igualmente, falar de conciliación da vida persoal, familiar e laboral en tempos de pandemia 

supón mirar e revisar o rol de apoio nos coidados que veñen desenvolvendo as figuras das 

avoas e dos avós, así como outra familia extensa. Un recurso para o exercicio dos coidados 

baseado nos lazos afectivos, que foi suprimido coas medidas e protocolos de precaución 
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sanitaria. Máis que nunca, a ausencia da rede afectiva e familiar extensa, fixo evidente o dito 

africano de que para criar é preciso o apoio de toda a tribo. A pandemia reduciu a comunidade 

e os apoios para os coidados que esta brindaba, obrigando ás familias a reorganizarse na 

xestión dos tempos e das distintas responsabilidades.  

No presente estudo, analizamos estas e outras cuestións que obrigaron ás familias naronesas 

a repensar e refacer a súa organización cotiá, a redistribuír as responsabilidades de coidados 

e os tempos familiares, en moitos casos, a sobrevivir a unha situación sen precedentes neste 

século XXI. Poñemos o foco nas familias con crianzas en educación infantil e primaria, por 

ser esta unha idade na que as esixencias da crianza son maiores. Tamén atendemos a 

realidade das persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade, aínda que neste 

caso, os datos recompilados no estudo non son tan exhaustivos.  
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[3] Obxectivos da investigación 

 

Obxectivo xeral 

▼ Coñecer o impacto da crise sociosanitaria xerada pola Covid-19 nas oportunidades de 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral das familias naronesas.  

Obxectivos específicos 

▼ Identificar as principais problemáticas para a conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral durante a duración da pandemia xerada pola Covid-19.  

▼ Xerar espazos para o debate sobre as problemáticas da conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral dirixidos ás persoas adultas e tamén ás crianzas.  

▼ Reflexionar sobre medidas e alternativas que contribúan a mellorar o benestar das 

familias en relación á xestións dos seus tempos persoais, familiares e laborais.  

▼ Valorar os traballos de coidados e a súa contribución ao benestar conxunto da 

sociedade. 
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[4] Metodoloxía da investigación 

 

Cando falamos de xerar coñecemento a través do desenvolvemento dun estudo como o que 

temos entre mans, é importante reparar nos procedementos para lograr artellar ese saber 

que emerxe nos resultados obtidos, de aí a importancia de planificar e establecer un deseño 

metodolóxico que sirva de guía ao traballo investigador. Noutras palabras, cómpre definir 

unha ruta metodolóxica para poder levar a cabo a investigación, coma se dunha peza 

artesanal de coñecemento se tratase.  

O deseño proposto debe gardar coherencia cos obxectivos que definen a investigación, o que 

implica o seu reflexo nos métodos e ferramentas seleccionadas para a recompilación de 

información. Neste caso, a práctica investigadora optou por diferentes técnicas, cada unha 

das cales serviu para iluminar un punto diferente do estudo (Berg e Lune, 2012).  

Neste caso partimos do emprego dun conxunto de estratexias que permiten avaliar a 

precisión dos datos, é dicir, garantir a súa validez (Creswell, 2005):  

▼ Triangulación de datos e información. Usamos diferentes métodos de forma 

combinada como alternativa que permite aumentar o alcance, a profundidade e a 

consistencia do proxecto (Denzin, 2010). Neste sentido empregamos enquisa en liña 

e os grupos focais ou grupos de debate, apostando por un modelo mixto que integra 

información de corte cuantitativo con outra máis narrativa e cualitativa.  

▼ Descrición rica e abundante dos resultados. A precisión e o detalle con que se 

presentan os resultados é fundamental para garantir a súa calidade, poñendo atención 

e coidado na linguaxe e nas palabras empregadas.  

▼ Adaptación ao contexto no que se desenvolve o estudo. Tendo en conta a 

realidade sociosanitaria que atravesa as condicións da investigación, existe unha 

adaptación das técnicas empregadas ás posibilidades ofrecidas en cada momento. 

Isto deu lugar a que se optase pola dixitalización dunha técnica como o cuestionario, 

e tamén que o número de participantes dos grupos focais cumprise, en todo momento, 

coa normativa sanitaria establecida.  

▼ Enfoque de xénero e interseccionalidade. Nos distintos métodos de investigación 

empregados, incorpórase a mirada de xénero como ferramenta de análise 

fundamental en relación ao tópico central do estudo, a conciliación da vida persoal, 

familiar e laboral, conscientes das implicacións desiguais que existen a este respecto 

para mulleres e homes. Igualmente, e desde unha ollada interseccional, atendemos a 

outras variables que poden contribuír a xerar situacións de maior desigualdade e 
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discriminación, como a nacionalidade, o contexto rural ou urbano onde se vive, así 

como a posición socioeconómica.   

 

4.1. Instrumentos de recollida de información e 

procedemento de aplicación 

Enquisa en liña 

Para a recompilación de información cuantitativa empregouse unha enquisa en liña elaborada 

ad hoc, que partiu como inspiración doutros traballos científicos e académicos levados a cabo 

en Galicia e no resto de España1.  

Empregouse Google Forms como ferramenta de deseño para aloxar a enquisa en liña, a cal 

se fixo chegar ás familias naronesas a través de varias canles:  

▼ Centros educativos de ensino primario e infantil. Contactouse cos equipos 

directivos dos diferentes centros educativos de infantil e primaria para que difundisen 

entre as familias do seu alumnado o enlace á enquisa en liña. Para motivar a 

participación, servímonos da plataforma Abalar como vía comunicativa para chegar 

ao maior número de nais e pais.  

▼ Centro comunitario Manuela Pérez Sequeiros. Contactouse coa educadora do 

centro para facilitar o enlace á enquisa en liña entre as familias das usuarias e 

usuarios do recurso.  

▼ Redes sociais oficiais do Concello de Narón e medios de comunicación local. A 

enquisa en liña divulgouse a través do Facebook do Concello de Narón e o envío de 

notas de prensa.  

A posibilidade de cubrir a enquisa estivo aberta entre nun período de tempo concreto, entre 

o 26 de abril e o 14 de maio. Neste tempo, conseguiuse unha participación elevada, quedando 

a mostra final conformada por 465 enquisas correctamente cubertas, é dicir, este estudo 

manexa un N= 465.  

Unha tarefa fundamental no traballo coas enquisas foi o procedemento de depuración da 

mostra final, eliminando aquelas enquisas non válidas e, posteriormente, revisando 

individualmente que cada variable e cada dato cumprise coas condicións de fiabilidade e 

 
1 Entre outros, os traballos realizados polo grupo de investigación SEPA-Interea, da Universidade de Santiago de Compostela 
foron algúns dos referentes que manexamos para a elaboración final e adaptada da enquisa en liña do presente estudo. 
Igualmente, hai que sinalar o estudo realizado polo Club de Malasmadres ou a investigación impulsada pola Comisión 
Nacional para a Racionalización de los Horarios Españoles (AROHE). 

 

//clubdemalasmadres.com/datos-encuesta-conciliacion-pandemia/
https://www.uso.es/encuesta-arhoe-conciliacion-las-tareas-de-cuidado-son-de-mujeres/
https://www.uso.es/encuesta-arhoe-conciliacion-las-tareas-de-cuidado-son-de-mujeres/
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interpretabilidade, en tanto que os resultados corresponderan co que realmente se 

preguntaba. 

A enquisa en liña quedou estruturada en 2 grandes bloques de contido. Un primeiro bloque 

onde se recollía “Información descritiva” da mostra, poñendo atención a cuestións como o 

sexo, a nacionalidade, o contexto de residencia, o número de persoas adultas que compoñen 

o fogar e contribúen aos ingresos familiares, o ingreso medio mensual da unidade de 

convivencia ou se no fogar residen menores de 18 anos e/ou persoas en situación de 

dependencia ou discapacidade. Nun segundo bloque, atendíase a cuestións relacionadas coa 

“Conciliación e coidados en tempos de pandemia”, que buscaba coñecer información sobre  

aspectos como os que enunciamos a continuación:  

▼ Cambios e dificultades na conciliación da vida persoal, familiar e laboral durante a 

pandemia.  

▼ Corresponsabilidade, traballos domésticos e coidados durante a pandemia.  

▼ Medidas para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral durante a 

pandemia.  

Para garantir que as familias puidesen expresar as súas opinións nun formato o máis 

adaptado posible, a enquisa combina opcións de resposta aberta e pechada, o que supuxo 

unha categorización que integra o tratamento cuantitativo e cualitativo.  

Grupos de discusión 

Para a recompilación da información de corte cualitativo empregouse o grupo de discusión 

como técnica fundamental. Trátase dun proceso compartido no que ten lugar a selección dun 

pequeno número de participantes para estimular o debate ou diálogo arredor dun tópico 

concreto. No marco da conversa, é posible obter información sobre as crenzas, as actitudes 

ou os motivos destas persoas en relación á temática concreta abordada.  

Os grupos de discusión desenvolvéronse ao longo do mes de maio, ampliando o prazo 

previsto inicialmente para favorecer a participación. Entre as persoas participantes é 

importante sinalar que contamos con poboación adulta e tamén, con crianzas de 6º de 

primaria, outorgando voz ás nenas e nenos nun tema que lles afecta como é a conciliación 

dos tempos familiares.  

Para dar a coñecer a iniciativa e as posibilidades de participación das familias fíxose contacto 

a través das asociacións de nais e pais do concello de Narón, no fundamental daquelas con 

crianzas en ensino primario e infantil. Igualmente, entrouse en contacto coas escolas infantís 

municipais para chegar ás familias que envían aos seus fillos e fillas a estes recursos 
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públicos. No caso do grupo de crianzas, o contacto estableceuse co equipo directivo do CEIP 

Ponte Xubia e contacto co consentimento das familias para que as nenas e nenos tomasen 

parte na investigación.  

A mostra dos grupos de discusión quedou configurada da forma que segue:  

▼ 2 grupos de discusión con familias. No primeiro grupo de discusión contamos con 

3 persoas (2 mulleres e 1 home), e no segundo grupo de discusión contamos con 2 

mulleres (unha terceira persoa que tiña previsto participar declinou finalmente tomar 

parte por motivo de saúde). Polo tanto, os grupos de discusión de persoas contan cun 

N=5, en total 4 mulleres e 1 home.  

▼ 1 grupo de discusión con nenas e nenos de 6º de primaria. Un grupo equilibrado 

en canto ao sexo dos participantes e que contou cun N=6, sendo 3 nenas e 3 nenos 

que tomaron parte.  

Para o desenvolvemento dos grupos de discusión creouse un protocolo deseñado ad hoc 

que, tanto no caso das persoas adultas coma das crianzas, estableceu os seguintes bloques 

de debate:  

▼ Tópico 1. Tempos familiares precovid.  

▼ Tópico 2. A situación durante o confinamento.  

▼ Tópico 3. Tempos familiares en pandemia.  

▼ Tópico 4. Emocións sobre a situación pandémica que vivimos. 

Durante os debates e diálogos dos grupos empregouse unha gravadora de voz, baixo 

autorización previa das persoas participantes, coa única intención de facilitar o traballo de 

análise e sistematización da información acadada a través desta técnica de investigación. A 

participación nos grupos de discusión garante o anonimato das persoas que tomaron parte, 

coa intención de favorecer unha maior autonomía e liberdade para participar en nome propio 

nos distintos tópicos propostos.  
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[5] Datos sociodescritivos  

No presente estudo recolleuse información sobre certas variables sociodescritivas que 

permiten identificar a composición final da mostra do estudo, en relación a cuestións como: o 

xénero, a nacionalidade, o contexto de residencia (rural ou urbano), as persoas que residen 

no fogar, as súas idades e a achega económica para cubrir as necesidades do fogar. 

Un primeiro aspecto a destacar é a elevada proporción de mulleres (84,2%) que 

contestaron a enquisa en liña en relación aos homes (15,6%). Este dato ofrece unha 

información de interese desde un enfoque de xénero, xa que indica a maior implicación das 

mulleres nas distintas responsabilidades derivadas da conciliación e dos coidados no fogar, 

pois asumen maioritariamente destinar tempo persoal para colaborar con esta investigación. 

Gráfico 1. Distribución da mostra segundo sexo 

 

Fonte: elaboración propia 

O 96,8% das persoas que contestaron a enquisa en liña son de nacionalidade española, 

cun 3,2% doutras nacionalidades, entre as que predominan a procedencia de América Latina; 

particularmente de países como Brasil ou Venezuela. 

Se atendemos ao contexto, e tomando como referencia a clasificación realizada polo Instituto 

Galego de Estatística (IGE, 2016) sobre o grao e subgrao de urbanización, o concello de 

Narón queda clasificado como zona intermedia de poboación (ZIP). Dentro da categoría ZIP 

sitúase no nivel máis elevado. É dicir, desde un enfoque global consideramos o concello de 

Narón como urbano, malia o cal non debemos obviar a existencia de varias parroquias rurais 

no municipio. De feito, un 86,8% das persoas participantes na enquisa en liña viven no 

contexto urbano, fronte a un 13,2% que fai no contexto rural naronés.  

390

72

Mulleres 84,2% Homes 15,6% Outros 0,2%

file:///C:/Users/Arabias_2/Downloads/(https:/www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp%3fpaxina=001&c=0701&gnp=0&ruta=verPpalesResultados.jsp%3fOP=1&B=1&M=&COD=8444&R=991%5ball%5d&C=0%5ball%5d&F=&S=


Conciliación en tempos de Covid-19? 

 

 11 

 

Gráfico 2. Distribución da mostra segundo contexto territorial de referencia 

 

Fonte: elaboración propia 

Dado que a investigación se centra na organización dos tempos, coñecer o número de 

persoas adultas que compoñen o fogar de xeito habitual é un dato fundamental. Con 

carácter xeral, nas sociedades máis desenvoltas economicamente, existe unha tendencia á 

progresiva redución do número de conviventes no fogar. Neste caso, a moda -valor estatístico 

que atende a agrupación máis numerosa nunha mostra-) é de 2 persoas, isto tradúcese nun 

total de 350 familias (75,27%) que están compostas por dúas persoas adultas.  

Gráfico 3. Número de persoas adultas que residen no fogar 

 

Fonte: elaboración propia 
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O dato anterior acada maior importancia se o relacionamos coas persoas adultas que 

proporcionan ingresos para o mantemento do fogar. O 67,5% da mostra afirma vivir en 

fogares onde todas as persoas que residen nel achegan economicamente á vida familiar. Nun 

20,9% dos casos unha das persoas adultas non achega ingresos, e as situacións nas que 

máis de dúas persoas adultas non proporcionan ingresos ou evidencian a necesidade de 

apoio económico externo redúcese a un 6,9% e a un 2,4% respectivamente.  

Gráfico 4. Número de persoas adultas que proporcionan ingresos ao fogar 

 

Fonte: elaboración propia 

No referido aos ingresos, o valor máis repetido – a moda- é 2.000€ ao mes, situándose o 

salario medio mensual das persoas participantes no estudo nos 2.275€. En todo caso, a nivel 

descritivo, presentamos a distribución dos ingresos nos fogares que responderon a esta 

cuestión (en total 347): 

Táboa 1. Distribución porcentual dos fogares segundo os ingresos mensuais 

Menos de 1000€  6,63 % 

Entre 1000€ e 1500€ 18,73 % 

Entre 1501€ e 2000€ 23,05 % 

Entre 2001€ e 2500€ 20,46 % 

Entre 2500€ e 3000€ 15,27 % 

Máis de 3000 € 15,85 % 

Fonte: elaboración propia 

Como pode deducirse, as  rendas inferiores coinciden nunha proporción moi maioritaria con 

fogares nos que unha ou varias persoas adultas, por diversas circunstancias, non contribúen 

economicamente á sostibilidade do fogar. Esta problemática intensifícase cando no domicilio 

conviven persoas menores ou en situación de dependencia. Nun 95,3% dos fogares que 
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contestaron a enquisa conviven persoas menores de 18 anos; das cales case un terzo contan 

con menores de 5 anos. Así mesmo, aproxímanse a unha proporción de 1 a 3 as familias nas 

que conviven, cando menos, dous menores, malia que na maioría dos casos só hai unha 

persoa menor de 18 anos no domicilio. 

En canto a persoas en situación de dependencia que conviven no fogar, existen 6 familias 

que teñen esta situación, sabendo que en 4 delas conviven tamén menores). Á vista das 

respostas obtidas, esta condición ten unha baixa representación na mostra (apenas supera o 

1%) polo que non podemos afondar con carácter xeneralizable na realidade da conciliación 

da vida persoal, familiar e laboral destas familias. A pesar desta circunstancia, cómpre en 

futuros traballos de investigación e análise ter en conta a realidade dos traballos de coidados 

a persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade, pois presentan características 

propias e diferentes dos coidados ás crianzas, e son unha dimensión fundamental na 

organización dos tempos persoais, familiares e laborais de quen asume estas tarefas. 
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[6] Conciliar en tempos de pandemia 

A continuación presentamos os principais resultados deste estudo tendo en conta as 

diferenzas segundo o xénero ou os recursos económicos para as diferentes variables. En 

todo caso, esta información recóllese de xeito explícito só naqueles casos onde as diferenzas 

entre as categorías analizadas son significativas e achegan información clara sobre o nivel 

de conciliación da vida persoal, familiar e laboral das familias participantes. 

Nese sentido, e buscando unha estrutura operativa do informe de investigación, creamos 

varios bloques de análise que se traducen nos seguintes apartados:  

▼ Impacto da pandemia sobre os tempos persoais, familiares e laborais. Unha 

visión global. Que presenta unha descrición xeral da situación de conciliación das 

familias durante a pandemia, así como as principais dificultades atopadas. 

▼ Coidados e labores domésticos. Que atende a dous aspectos clave na xestión dos 

tempos, como resultado da división sexual do traballo.  

▼ Corresponsabilidade. Que analiza en clave de xénero o reparto de diversos 

quefaceres cotiáns e os traballos que garanten a reprodución da vida humana. 

▼ Factores que dificultan a conciliación. Que identifica aquelas circunstancias que 

limitan a boa conciliación por parte das familias.   

▼ Recursos e servizos de apoio para a conciliación. Que recolle información sobre 

as estratexias de conciliación empregadas durante a pandemia, así como en relación 

aos recursos e servizos considerados fundamentais en base ás necesidades 

detectadas neste último ano. 

▼ Incidencia da pandemia sobre a conciliación: corentenas e teletraballo . 

Que analiza dous fenómenos característicos da situación de pandemia como foron os 

protocolos sanitarios das corentenas e a dixitalización laboral que supuxeron un 

cambio radical na xestión dos tempos para moitas familias.  

▼ Tempos persoais e autopercepción emocional. Que indaga sobre a situación 

emocional da poboación naronesa, atendendo ao impacto na saúde mental e no 

benestar persoal e familiar.  

 

6.1. Impacto da pandemia sobre os tempos persoais, 

familiares e laborais: unha visión global. 

O primeiro ítem da enquisa en liña ía dirixido a obter unha perspectiva global do estado da 

conciliación das familias naronesas tendo en conta a incidencia da crise sanitaria, 

económica e social xerada pola Covid-19. As respostas obtidas indican que, para un 
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44,3% da mostra, a pandemia incrementou as dificultades para compatibilizar os 

horarios cotiáns e as distintas responsabilidades laborais e familiares. Este dato, 

xustifica a idoneidade e pertinencia do desenvolvemento desta investigación, ao tempo que 

evidencia a necesidade de artellar medidas para atender a problemática de conciliar a vida 

persoal, familiar e laboral. Trátase de anticipar futuras consecuencias e/ou evitar a 

cronificación dunha precaria organización dos tempos. 

Gráfico 5. Evolución da conciliación durante a pandemia 

 

Fonte: elaboración propia 

Para afondar na evolución da conciliación durante a pandemia, introduciuse unha pregunta 

sobre as principais causas do empeoramento da situación. Neste caso, tratábase dunha 

pregunta de resposta aberta, non condicionada, para que as familias indicasen as diferentes 

e múltiples circunstancias que afectaron á conciliación dos seus tempos. En total obtivéronse 

211 respostas que apuntaron distintos elementos que dificultaron a conciliación da vida 

persoal, familiar e laboral. As distintas respostas foron agrupadas dando lugar a un conxunto 

de factores por bloques temáticos ou afinidade, quedando rexistrados da forma que segue:  

▼ Os coidados das crianzas, fundamentalmente das máis pequenas. Cando no 

fogar conviven bebés ou crianzas en idade de escola infantil, a complicación para 

conciliar os coidados e a vida laboral resulta unha tarefa moi complexa. Unha cuestión 

que se agrava cando existen persoas dependentes ou máis dun menor, como 

exemplifica a seguinte nai cando indica que “estaba embarazada de 3 meses, soa, 

cun neno de 3 anos e sen poder saír da casa, tendo que inventar actividades para que 

non perdera costume”. 
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No marco dos grupos de discusión tamén confirman a dificultade de atender as 

crianzas, fundamentalmente na época de confinamento domiciliario, tal e como 

evidencian algunhas das narrativas que seguen:  

“Con todo o que suma estar encerrados na casa, sen ver a ninguén, traballar desde a 

casa. Moi difícil. No día a día buscando xogos e alternativas para non tirar de pantallas... 

nese sentido moi complicado”. Muller. Grupo de discusión 2.  

 

“Chega un momento con pequenos destas idades que é unha merda para eles e para ti. 

Actúas como non queres, porque gritas, enfádaste... o bucle que se xera no día a día ao 

non poder ter unha válvula de escape nin ti nin eles. Para min iso foi o peor”. Muller. 

Grupo de discusión 2.  

 

▼ A falta de acordo entre os tempos laborais e os tempos escolares. Con 

independencia da idade das crianzas, as dificultades asociadas á compatibilización 

dos horarios laborais e os escolares representa unha problemática expresada, 

maioritariamente polas familias. Neste sentido, e partindo dun escenario xa complexo, 

os diferentes protocolos derivados da Covid-19 supuxeron un agravamento en moitos 

casos, tal e como evidencia unha nai, “por un simple moco non podes levalos ao 

colexio, e iso supón buscar a alguén que quede cos nenos”. Comprobamos que son 

moitos os casos nos que algunha das persoas titoras tivo que realizar renuncias, o 

que será obxecto máis adiante. 

 

▼ As tarefas e deberes escolares. O acompañamento das crianzas nas súas 

responsabilidades escolares é un factor que dificulta a conciliación das familias con 

carácter xeral. No caso da pandemia que vivimos, a dixitalización da docencia e as 

implicacións derivadas desta circunstancia complicou a vida nalgúns casos. Nos 

grupos de discusión evidénciase esta situación no seguinte relato:  

 

“Para min o peor foi o colexio. No caso do máis pequeno, que ten 5 anos, falaba unha 

vez cada quince días coa profesora por videoconferencia e no caso da maior eran dúas 

horas pola mañá. Co pequeno gustaríame que houbese máis atención e coa maior, a 

pesar de que a profesora se esforzou moito, notei carencias. Falta de apoio desde a 

administración para axudar ao profesorado, aos nenos e nenas... Nós antes da 

pandemia eramos de ir pasear, non tiñamos nada de tecnoloxía na casa. E de repente 

vímonos que a nena tiña que ter 2 horas de clase ao día por ordenador. Tivemos que 
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contratar Internet, dixitalizarnos porque nós non eramos de tecnoloxías”. Muller. Grupo 

de discusión 1.  

 

 

“Na fenda tecnolóxica eu coñezo o caso de profesores de sesenta anos que se viron 

desbordados porque ninguén os preparou para isto. Ninguén ensinou como facer unha 

conferencia dixital ou como ensinar ao alumnado, que non podes facer unha clase 

maxistral por videoconferencia porque xa nas clases dormen... Hai que mudar os 

métodos pedagóxicos, hai que mudar as avaliacións e todo iso non se fai dun día para 

outro”. Home. Grupo de discusión 1.  

 

 

“Nós na casa non tiñamos esa carencia dixital pero moitas veces non é que non queiras 

ter un ordenador e que non o podes ter. Houbo moitas familias que se viron na obriga 

de facer unha inversión que non correspondía co que se podían permitir [...]. Casos de 

problemas, moitos, mesmo nas videoconferencias do colexio. Ninguén nos deu un 

curso de nada. E somos todos moi dixitais, porque temos teléfono móbil, pero ao final 

ninguén o somos até que traballas directamente con iso”. Muller. Grupo de discusión 1.  

 

“O mellor foi que miña nai nos regalou un ordenador xusto antes de comezar a 

corentena. Meu pai tiña que ir traballar, pero miña nai tiña que dar as clases cun 

ordenador, meu irmán con outro e eu con outro”. Nena. Grupo de discusión de infancia. 

 

Tamén é certo, que houbo quen, nos grupos debate, comentou o beneficio que supuxo 

a relaxación, en moitos casos, da entrega de deberes e tarefas escolares; 

fundamentalmente nas idades máis temperás.  

“As profesoras eran moito de reforzar con material que nos enviaban por correo, pero 

facíano se lles apetecía. Todo foi moi ben nese sentido, non había a presión dos deberes. 

Pero teño amigas con nenos máis maiores que estaban cargados de deberes todos os 

días”. Muller. Grupo de discusión 1. 

  

▼ O teletraballo. Unha opción artellada en moitas empresas e institucións para superar 

os momentos máis duros da pandemia, supuxo, na meirande parte dos casos, unha 

dificultade de xestión, pois “coa nena na casa é case imposible traballar porque 

demanda a miña atención todo o tempo”. Esta situación dá lugar a un aumento 

importante na sensación de estrés e ansiedade das familias, atrapadas entre os 
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coidados e o rendemento laboral. En todo caso, dada a relevancia deste factor, 

analizaremos esta circunstancia en maior profundidade máis adiante.  

 

▼ As situacións de ERTE. Malia que en moitos casos, o feito de ter que acollerse a un 

ERTE supuxo non ter unha dedicación laboral, a incerteza xerada por esta 

circunstancia excepcional, viviuse, en varios casos, como un condicionante para a 

organización dos tempos.  

 

▼ O medo a contraer o virus e ter consecuencias laborais. Constitúe outra dificultade 

evidenciada en varias respostas. Ademais da incidencia a nivel emocional e 

psicolóxico, as situacións de corentena e os protocolos diarios de hixiene e prevención 

que adoptaron boa parte das familias, foron elementos que contribuíron a xerar unha 

sensación de maior dificultade na organización dos tempos familiares. Neste sentido, 

entre as respostas, faise mención específica a medidas tomadas no seo do fogar para 

reducir o risco de contaxio e protexer a persoas maiores e/ou crianzas.  

 

▼ A suspensión de programas ou servizos de apoio á conciliación. De forma 

expresa a cancelación do servizo de madrugadores como unha dificultade para as 

familias á hora de conciliar a vida persoal, familiar e laboral. Na mesma dirección se 

apunta facendo referencia á ausencia de almorzos na escola ou ás dificultades 

persoais derivadas dos horarios do comedor. Igualmente, o medo á posibilidade de 

que as crianzas se contaxiaran ao empregar algúns destes servizos condicionou a 

organización familiar. Como se deduce na seguinte resposta, foi un problema “non ter 

con quen deixar o menor e non querer usar comedores escolares debido á pandemia”. 

 

▼ A cancelación da meirande parte das actividades extraescolares durante un 

período prolongado de pandemia tamén intensificou as dificultades para conciliar en 

moitas familias. 

 

▼ A ausencia de familiares ou rede social de apoio é outra das respostas que se 

repiten. As medidas e protocolos que reduciron os contactos sociais de forma 

preventiva, deron lugar a situacións complicadas para moitas familias. Existen 

respostas que evidencian a dependencia de apoio familiar como medida para facilitar 

a conciliación da vida persoal, familiar e laboral; como no caso de familias 

monoparentais, que evidencia a súa maior dificultade ao “non poder desprazarse e 

non poder estar en contacto entre nós, quedei soa coa nena, sen poder saír (ao 
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comezo da crise) nin a facer a compra por non poder deixala soa na casa”. Igualmente, 

hai situacións laborais particulares que condicionaron totalmente o xeito de vida: 

“somos considerados persoal esencial e tivemos que delegar a crianza durante 6 

meses por non ter familia cerca xeograficamente. Tras o regreso ás aulas recorremos 

á redución de xornada”. Tamén existen situacións de familias que non tiveron máis 

remedio que deixar as crianzas con avoas e avós, práctica con impacto psicolóxico 

debido á consideración de risco das persoas maiores en relación ao coronavirus.  

 

No marco dos grupos de debate tamén se enuncia esta situación nalgúns dos casos:  

 

“Para nós o feito de non poder tirar de avós, pois fixo que o meu marido tivese que pedir 

favores no traballo. Noutras ocasións tirariamos de miña nai ou de miña sogra, iso foi o 

máis complicado cando traballabamos os dous”. Muller. Grupo de discusión 2. 

 

▼ A imposibilidade de contar con persoas externas para o coidado de fillas e fillos. 

Na mesma liña da situación anterior, durante a pandemia a redución do contacto con 

persoas alleas á unidade de convivencia complicou a xestión das distintas 

responsabilidades, especialmente no caso de quen traballa en sectores considerados 

esenciais: “non ter con quen deixar a nena e buscar e pagar a un coidador, xa que 

son sanitaria”. 

Para completar esta primeira pregunta, buscouse coñecer a principal dificultade de 

conciliación no último ano de pandemia, para o que se promoveu novamente unha resposta 

aberta das familias. Nese caso, nun 36,6% a principal dificultade deriva do emprego, por 

cambios de horarios, por cuestións asociadas ao teletraballo, etc. En segundo lugar, e moi 

ligada á anterior cuestión, atopamos a ausencia de colexio cun 25,2% das respostas. Neste 

caso, as dificultades derivan tanto de non haber clases presenciais, coma por carecer de 

determinados programas e servizos ofertados polos centros educativos -madrugadores, 

comedor, actividades extraescolares-; tamén se enuncia a axuda cos deberes e tarefas 

escolares. Nun terceiro lugar, non dispoñer da rede familiar e social de axuda da que se 

dispoñía antes, representa a principal problemática para o 18,6% de familias naronesas.  
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Gráfico 6. Porcentaxe acumulada das principais dificultades de conciliación no último ano 

 

Fonte: elaboración propia 

No marco dos grupos de debate, a realidade laboral tamén amosou ser a principal dificultade 

atopada polas familias, nomeadamente cando se traballa en sectores considerados 

esenciais, que non puideron parar durante o período de pandemia, nin sequera durante o 

confinamento domiciliario. E así o expresa algunha das persoas participantes:  

“Eu traballaba no servizo de lecer e tempo libre, na fin de semana. Tiña de luns a venres libre. 

Agora, os nosos horarios laborais cambiaron para minimizar a entrada de persoas ao centro e 

facemos quendas de 12 horas. En lugar de existir a quenda de mañá, de tarde e de noite, 

facemos quendas de 12 horas. Traballamos 3 días e libramos 6. Os días que traballas é 

complicado porque aínda que hai gardería todo ten un horario. [...] Eu tívenme que adaptar, 

meus pais tiveron que adaptarse tamén e mudar horarios de traballo para recoller á nena. Tiña 

que deixala ás 7:00”. Muller. Grupo de discusión 2.  

Igualmente, os cambios acontecidos a nivel escolar e na supresión das redes de apoio, 

fundamentalmente a falta de contacto con avoas e avós tamén emerxeu no debate:  

“Hai colexios onde entran e saen en quendas desde as 8:45 até as 9:20 e desde as 13:30 até as 

14:30. Iso necesariamente tenche que afectar na conciliación. Ogallá todo o mundo tivese un 

traballo de 9:30 a 13:30 pero non é así. E se tes varios fillos en diferentes quendas...”. Muller. 

Grupo de discusión 1.  

 

“Meus pais están aí, pero estabamos perimetrados e non sabía se podía contar con eles ou 

cando podería ser iso. Non sabía nada, por iso me tiña que buscar a vida”. Muller. Grupo de 

discusión 2. 
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No grupo de infancia tamén se evidencia que os avós e avoas son, fóra dos tempos de 

pandemia, un apoio fundamental para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral:  

“Ás veces viña buscarme miña nai ou meu pai, ás veces meus avós. En xeral meus avós, aínda 

que depende do día porque meus pais están separados. Habitualmente viñan meus avós e 

facíanme o xantar”. Nena. Grupo de discusión infancia. 

 

“Eu agora paso todo o día con meus pais, antes non tanto. Antes do coronavirus estaba moito 

cos meus avós. Se precisaba algo viña meu avó ou meus tíos”. Neno. Grupo de discusión 

infancia. 

 

As tres causas citadas abranguen o 80% das respostas que identifican a principal dificultade 

no último ano de pandemia, aglutinando 4 de cada 5 valoracións. Ademais, esta porcentaxe 

podería ser maior, pois outros factores enunciados polas familias están directamente 

relacionadas con elas: como as restricións e protocolos preventivos (peches perimetrais, 

toque de queda, confinamentos por contacto con persoa positiva...), dificultades na xestión 

de quefaceres cotiáns (xestións administrativas, sanitarias...) ou mencións xenéricas á 

ausencia de tempo e a problemas de conciliación sen especificar. 

Polo dito, os tempos laborais destacan como principal dificultade para a conciliación, 

unha situación que, como vimos, non mudou no período de pandemia. Ademais, cando 

existen menores, os horarios escolares supoñen tamén unha dificultade central, aínda que 

na pandemia a principal problemática nesta liña veu asociada ao peche dos colexios e, polo 

tanto, ás implicacións dese feito sobre a organización das familias. Nestas circunstancias, 

dáse o agravante de que a elevada taxa de contaxio do virus complicou poder contar con 

persoas próximas, da rede social ou familiar, o que supuxo a terceira maior causa de 

desgaste.  

 

6.2. Coidados e labores domésticos  

Como punto de partida, cabe sinalar o acordo xeral sobre o incremento dos tempos dedicados 

a tarefas domésticas e coidados durante o período de pandemia. De feito, un 76,1% da 

mostra considera que os traballos derivados do mantemento do fogar e dos coidados 

aumentaron de forma significativa. 
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Gráfico 7. Incrementou a pandemia o tempo dedicado ás tarefas domésticas e de coidados? 

 

Fonte: elaboración propia 

Se atendemos ás diferenzas segundo sexo, malia que son relativamente reducidas, 

comprobamos que as repercusións da pandemia sobre as tarefas domésticas e os coidados 

recaeron en maior medida sobre as mulleres.   

Gráfico 8. Incremento do tempo dedicado a tarefas domésticas e coidados segundo sexo 

 

Fonte: elaboración propia 

Un 78,5% das mulleres afirman dedicar máis tempo ás tarefas domésticas e de 

coidados, e o mesmo para un 74,8% dos homes que apuntan nesta mesma dirección.  

Doutra parte, se analizamos o incremento dos traballos de coidados e as tarefas domésticas 

en función do grao de conciliación durante a pandemia -mellorou, empeorou ou non mudou-

comprobamos que case a metade das persoas que indicaron un empeoramento da súa 
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situación de conciliación tamén aumentaron os traballos dedicados aos coidados e ás tarefas 

domésticas.  

Como vemos, a diferenza entre as familias que aumentaron o tempo dedicado aos traballos 

de coidados e domésticos e a evolución da conciliación durante a pandemia, indican que 

apenas supuxo problemas entre quen mellorou o seu nivel de conciliación; pero amosa 

elevadas taxas de incremento entre quen percibe que non mudou ou que empeorou o seu 

grao de conciliación, polo que constatamos que os coidados e as tarefas domésticas foron e 

son aspectos clave na organización dos tempos diarios. 

Táboa 2. Persoas que incrementaron o tempo de coidados e tarefas domésticas segundo a 

percepción da evolución da pandemia 

  Incremento de tempo dedicado a 

coidados e tarefas domésticas 

Porcentaxe 

Empeorou 157 45,11 

Mellorou 69 19,83 

Non mudou 122 35,06 

Fonte: elaboración propia 

 

En canto aos recursos económicos, non se detecta unha tendencia clara con respecto á 

sobrecarga durante a pandemia en función da renda familiar, aínda que é posible percibir 

unha lixeira diferenza, especialmente entre as categorías extremas -fogares nos que se 

perciben menos de 1500€/mes e aqueles que dispoñen de máis de 3000€/mes-, neste caso 

en favor de quen dispón de máis recursos.  

Desde que comezou a pandemia, a media de horas diaria que a poboación naronesa dedica 

a traballos relacionados cos coidados doutras persoas e/ou ao traballo doméstico é de 

5 horas e 51 minutos diarios. Na táboa 3, despois  de analizar os tempos dedicados a 

coidados e tarefas domésticas dende diversos enfoques, é posible constatar que as 

diferenzas máis destacables están na presenza de menores (aínda que son poucos os 

fogares nos que non hai menores) e a análise segundo xénero, onde os tempos dedicados 

polas mulleres superan case en dúas horas diarias aos dedicados polos homes:  
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Táboa 3. Tempo diario dedicado a coidados e tarefas domésticas durante a pandemia 

Variable de referencia Tempo diario dedicado 

Mulleres 6 horas e 12 minutos 

Homes 4 horas e 24 minutos 
  

Urbano 5 horas e 52 minutos 

Rural 5 horas e 50 minutos 
  

Ingresos de + de 3000€ 5 horas e 18 minutos 

Ingresos de menos de 1000€ 5 horas e 19 minutos 
  

Menores no fogar 5 horas e 58 minutos 

Sen menores no fogar 3 horas e 36 minutos 
  

Dependentes no fogar 6 horas e 19 minutos 

Sen dependentes no fogar 5 horas e 44 minutos 
  

Empeorou a conciliación 6 horas e 27 minutos 

Non mudou 5 horas e 25 minutos 

Mellorou 5 horas e 27 minutos 
  

Media do conxunto da mostra 5 horas e 51 minutos 

Fonte: elaboración propia 

En canto ás renuncias laborais motivadas por atender as responsabilidades relacionadas cos 

coidados doutras persoas, preguntouse pola situación propia e pola da parella, no caso de 

existir. O 35,5% sinala que tiveron que renunciar nalgún plano laboral para poder asumir 

as tarefas relacionadas cos coidados, e o 27,7% no caso das parellas. Ademais, cómpre 

indicar que existen 38 casos nos que ambas as dúas persoas, a que responde á enquisa e a 

parella, tiveron que facer renuncias a nivel profesional. 

Para complementar esta información, preguntouse sobre o tipo de renuncia en concreto, e 

neste punto, cabe sinalar que as principais renuncias estiveron relacionadas coa 

asunción duns horarios peores para favorecer a conciliación familiar ou a redución da 

xornada laboral, entre ambas as dúas opcións suman case a metade das respostas (48,8%).  
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Gráfico 9. Renuncias laborais por atender responsabilidades relacionadas cos coidados 

 

Fonte: elaboración propia 

Se analizamos o número total de renuncias desde un enfoque de xénero, as mulleres non se 

viron afectadas en maior medida que os homes polas renuncias anteriormente comentadas, 

tampouco nas máis drásticas, como é deixar totalmente o emprego. Pola contra, os ingresos 

si amosan unha lixeira tendencia favorable ás familias que cobran máis de 2500€/mes, pois 

realizaron menos renuncias que aquelas que perciben menos de 1500€/mes (47,3% fronte 

ao 52,2%). Estes datos teñen, cando menos, unha dobre interpretación, pois as posibilidades 

de renunciar sempre son maiores para quen ten mellores condicións, sabendo que hai 

familias que non poden permitirse esas renuncias; doutra parte, a maior dispoñibilidade de 

recursos permite subcontratar tarefas domésticas ou de coidados, de xeito que a repercusión 

sobre as renuncias individuais é menor. 

O principal factor que motiva as renuncias é o coidado das crianzas, especialmente cando os 

centros educativos e os programas e servizos a eles asociados estiveron pechados. Neste 

sentido, no marco dos grupos de debate introdúcese a culpa como un elemento que xera 

malestar cando non é posible renunciar laboralmente para atender as responsabilidades da 

crianza.  

“No centro de traballo non podo pedir nada, nin redución de xornada. É un sentimento de culpa 

porque é un bebé e ti non podes facer nada, con alguén tes que deixala. Cando marchas está 

na escola infantil e cando ves está durmida. Dependes dos demais para todo. Un bebé que 

cumpre agora 6 meses”. Muller. Grupo de discusión 2. 
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En todo caso, en relación ao mercado laboral e as situacións de renuncias hai que sinalar a 

existencia dun sistema organizado baixo unha lóxica androcéntrica. O emprego organízase 

sen ter en conta outras responsabilidades e tarefas presentes na vida dos traballadores e das 

traballadoras, e iso fai que haxa que renunciar ao desenvolvemento da carreira profesional 

en moitos casos -habitualmente no caso das mulleres- pois moitas das medidas establecidas 

para poder conciliar a vida persoal, familiar e laboral non son efectivas, como ilustran os 

seguintes relatos:  

“Cada vez que un pide un dereito laboral, e estamos falando da Administración pública, é un 

mundo. Non é algo automático, o único que é máis sinxelo é a redución de xornada, porque 

como che quitan parte do salario hai unha facilidade maior. O resto das cousas, de cara á galería 

moi bonito, pero se a propia administración non o aplica, que van facer outras empresas!”. 

Home. Grupo de discusión 1. 

 

“Eu deixei o traballo porque quixen, ou por imposibilidade de conciliación, porque non había 

ningunha opción de cambio de horarios. O meu neno maior un día díxome que só me vía para 

durmir, para ler o conto, e iso rompeume por dentro. Eu son unha nai presencial, e rompeume. 

Por iso deixei este traballo”. Muller. Grupo de discusión 2.  

 

6.3. Corresponsabilidade 

Durante a pandemia, a necesidade de coordinarse e responsabilizarse de xeito equitativo dos 

quefaceres cotiáns no marco do fogar fíxose, se cabe, máis imperiosa. 

Na táboa 4 recóllese información que ofrece unha visión global da organización das familias 

para os efectos de coñecer que persoa asume determinadas tarefas. A opción de resposta 

foi múltiple, podendo sinalar varias opcións de forma simultánea se fose o caso:  

a) que a responsabilidade recae na persoa que cubre a enquisa,  

b) que a responsabilidade recae na súa parella se a tivese,  

c) que a responsabilidade recae noutras persoas que dan o seu apoio.  

Os resultados preséntase reflectindo a porcentaxe de casos nos que a responsabilidade de 

atender as tarefas recae sobre unha ou outra persoa, o que permitiu constatar que durante a 

pandemia a figura pai, nai ou titor/a é sobre quen fundamentalmente recaen os distintos 

quefaceres domésticos.  
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Nas distintas tarefas e responsabilidades analizadas, a resposta que predomina é que os 

proxenitores maioritariamente comparten os quefaceres cotiáns, pois a categoría que 

recolle as porcentaxes para ambos membros da parella amosa a maior acumulación en todos 

os casos (realizar tarefas domésticas 54,8%; coidados das fillas e fillos 63,25%; etc), salvo 

dúas excepcións: a axuda cos deberes escolares e demais cuestións relacionadas coa 

escolarización e atender as necesidades de familiares ou persoas achegadas en situación de 

dependencia ou discapacidade. En ambos os casos prevalece unha división sexual do 

traballo en base á cal as mulleres continúan maioritariamente asumindo un maior peso en 

solitario. 

Táboa 4. Porcentaxe de familias que desenvolven esta responsabilidade en 

corresponsabilidade 

  Grao de 

corresponsabilidade 

(%) 

Realizar as tarefas domésticas (cociñar, pasar o ferro, limpar…) 54,8 

Coidado das/os fillas/os (aseo, alimentación…) 63,25 

Xestións económicas e administrativas do fogar (bancos, pagamento de 

recibos…) 

43,46 

Traballar de xeito remunerado 58,61 

Axudar cos deberes escolares ou demais cuestións relacionadas coa 

escolarización ( contacto co centro educativo...) 

41,94 

Atender as necesidades de familiares ou persoas achegadas en situación de 

dependencia ou discapacidade 

36,44 

Acompañar as/os fillas/os en actividades de ocio no fogar 59,17 

Ver coas fillas/os a televisión ou acompañar no ordenador/ videoconsola 65,72 

 

Fonte: elaboración propia 

A colaboración doutras persoas destaca pola baixa proporción de casos nos que se produce. 

Na meirande parte das ocasións todo apunta a que serían outras persoas adultas que 

conviven no fogar, polo que subxace un enfoque que evidencia a baixa taxa de apoio familiar 

e social durante a pandemia nas tarefas relacionadas coa reprodución da vida. Só cabe 

destacar un 10% de casos onde outras persoas colaboraron, no último ano, á hora de atender 

as necesidades de familiares ou persoas achegadas en situación de dependencia ou 

discapacidade. 
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Táboa 5. Persoa responsable das actividades que se relacionan de seguido durante a 

pandemia 

  Persoa 

que 

responde á 

enquisa 

Parella Outras 

persoas 

Persoa 

que 

responde 

e outras 

persoas 

Persoa 

que 

responde 

e parella 

Persoa que 

responde, 

parella e 

outras 

Realizar as tarefas domésticas (cociñar, pasar 

o ferro, limpar…) 
35,7 6,7 1,3 1,5 51,5 3,3 

Coidado das/os fillas/os (aseo, 

alimentación…) 
29,4 3,6 1,3 2,4 57,7 5,6 

Xestións económicas e administrativas do 

fogar (bancos, pagamento de recibos…) 
41,7 14,0 0,2 0,7 42,4 1,1 

Traballar de xeito remunerado 21,8 18,2 1,0 0,5 58,1 0,5 

Axudar cos deberes escolares ou demais 

cuestións relacionadas coa escolarización 

(contacto co centro educativo...) 

49,1 6,0 1,8 1,2 40,1 1,8 

Atender as necesidades de familiares ou 

persoas achegadas en situación de 

dependencia ou discapacidade 

44,9 6,9 10,9 0,8 34,8 1,6 

Acompañar as/os fillas/os en actividades de 

ocio no fogar 
33,7 4,1 1,8 1,1 54,8 4,4 

Ver coas fillas e fillos a televisión ou 

acompañar no ordenador ou consola 
27,7 4,3 1,2 1,2 62,4 3,3 

Fonte: elaboración propia 

Dado que falamos de corresponsabilidade, a relación entre sexos resulta unha análise 

fundamental. É por iso que nos centraremos a continuación, para cada unha das tarefas 

descritas anteriormente, na análise por sexo considerando só a persoa que responde e a súa 

parella; obviando a categoría “outras persoas” e aqueles casos nos que a parella realiza esa 

actividade de xeito compartido, “persoa que responde e parella” e “persoa que responde, 

parella e outras”. Polo tanto, consideramos os casos nos que unha das persoas da parella 

realiza en exclusiva, ou moi maioritariamente, cada unha das tarefas referidas. Trátase de 

analizar o que acontece naqueles fogares que indicaron non ser corresponsables; e, neste 

punto, cómpre recordar que as mulleres son quen maioritariamente responderon á enquisa 

(84,2%). 

No caso das familias onde non hai corresponsabilidade evidénciase a división sexual do 

traballo. Recae un maior peso e responsabilidade nos ombreiros femininos. Se analizamos 
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de forma individual cada unha das tarefas é posible obter información sobre o reparto interno. 

Neste sentido, comprobamos a perpetuación dun sistema desigual que incide sobre os 

tempos e o benestar persoal das mulleres.  

No caso do traballo doméstico, que integra diferentes actividades da vida diaria como cociñar, 

pasar o ferro ou facer a limpeza, por nomear algúns exemplos, estas son realizadas no 85,7% 

dos casos polas mulleres.  

Gráfico 10. Realizar as tarefas domésticas (cociñar, pasar o ferro, limpar…) 

 

Fonte: elaboración propia 

Unha situación similar atopámola no coidado de fillas e fillos, onde as mulleres asumen 

maioritariamente os distintos quefaceres relacionados, estando por riba de 8 de cada 10 as 

que se responsabilizan desta cuestión. 
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Gráfico 11. Coidado das/os fillas/os (aseo, alimentación…) 

 

A proporción no reparto de tarefas de carácter administrativo relativas ao fogar equilibra máis 

a situación, pois un 34,6% son asumidas exclusivamente polos homes, o que non debe obviar 

que tamén son as mulleres as que asumen maioritariamente estas funcións. En todo caso, a 

maior implicación dos homes nas cuestións económicas e administrativas do fogar garda 

certa relación coa permanencia de roles estereotipos e roles de xénero moi relacionados co 

imaxinario do “cabeza de familia”.  

Gráfico 12. Xestións económicas e administrativas do fogar (bancos, pagamento de recibos…) 

 

Fonte: elaboración propia 

A tendencia muda cando falamos do traballo remunerado, que tamén está relacionado coa 

carreira profesional. Neste caso, os homes superan as mulleres en case 9 puntos porcentuais, 

corroborando a permanencia dos roles de xénero que establecen a división entre o público e 
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o privado; pois eles desenvolven a súa carreira profesional con maior dedicación que as 

mulleres.   

Gráfico 13. Traballar de xeito remunerado 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Por outra banda, as tarefas relacionadas coa escolarización amosan con máis intensidade o 

papel totalmente prioritario das mulleres na atención ás crianzas. Neste caso, preguntando 

pola responsabilidade sobre diversos aspectos como a axuda nos deberes ou o contacto co 

centro educativo. En 9 de cada 10 casos onde unicamente unha persoa se responsabiliza 

desta tarefa, esta persoa é unha muller.  
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Gráfico 14. Axudar cos deberes escolares ou demais cuestións relacionadas coa 

escolarización (contacto co centro educativo...) 

 

Fonte: elaboración propia 

Na atención a persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade maniféstase 

novamente a desproporción no reparto de responsabilidades en prexuízo das mulleres. As 

dimensións que atenden os coidados maniféstanse como un escenario feminizado, algo que 

tamén acontecía mesmo entre as familias que afirmaban manter unha actitude 

corresponsable cara moitas das tarefas sinaladas.  

Gráfico 15. Atender as necesidades de familiares ou persoas achegadas en situación de 

dependencia ou discapacidade  

 

Fonte: elaboración propia 
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Na mesma liña, o xogo coas crianzas tamén representa unha función moi maioritariamente 

asumida polas mulleres cando son o pai ou a nai quen o fai de forma exclusiva. Noutras 

palabras, as nais adoitan xogar máis en solitario coas súas fillas e fillos do que fan os pais.  

Gráfico 16. Acompañar as/os fillas/os en actividades de ocio no fogar 

 

Fonte: elaboración propia 

 

No último ítem presentado ás familias, o acompañamento das crianzas nos tempos de 

pantallas tamén se presenta como unha tarefa asumida maioritariamente polas nais, dado 

que son elas as que pasan a maior parte do tempo coas fillas e fillos e quen, cando a 

responsabilidade está descompensada no seo da parella, levan o peso tamén na educación 

no eido doméstico. 
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Gráfico 17. Ver coas fillas e fillos a televisión ou acompañar no ordenador ou consola 

 

Fonte: elaboración propia 

Ademais, nalgúns casos, tal e como se evidenciou nos grupos de debate, a 

corresponsabilidade chegou de repente, co confinamento e a pandemia, precisamente por 

necesidade ao non contar con outras opcións para atender as distintas responsabilidades e 

tarefas:  

“No meu caso non, para nada. Eu estaba todo o tempo na casa. El atopouse coa paternidade de 

fronte cando eu comecei a traballar no confinamento. Aí deuse conta do que era estar con eles”. 

Muller. Grupo de discusión 2.  

 

“Para min a corresponsabilidade non é unha realidade. O meu home traballaba fóra todo o día 

e, aínda que segue traballando na casa despois de todo isto, agora o reparto de traballo cos 

nenos e coa casa é máis equilibrado. Pero é cuestión das circunstancias. Hai moitísimas 

familias onde a corresponsabilidade entre a muller e o marido non existe [...]. A carga mental da 

familia lévana as mulleres, salvo que non haxa mulleres na familia, que entón non lles queda 

outra. Axenda, médicos, titorías... todo segue recaendo nas mulleres”. Muller. Grupo de 

discusión 1.  

 

“Eu antes da pandemia estaba no paro, entón encargábame de todo, e durante o confinamento 

tamén. Si que é verdade que antes de estar no paro a maior parte da responsabilidade recaía 
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sobre min, a pesar de que os meus horarios eran moito peores, que traballaba todos os sábados 

e cando tiña quenda de tarde saía ás dez da noite. Pero a verdade é que recaía máis sobre min”. 

Muller. Grupo de discusión 1. 

Aínda que con carácter xeral, existe a convicción de que é necesario seguir traballando para 

lograr unha maior implicación dos pais nos coidados e nas tarefas domésticas, pois o seu 

papel segue a ser secundario na meirande parte dos casos.  

“O da conciliación e o labor que facemos os pais en particular é todo unha mentira. Realmente 

melloramos moito respecto ao que había hai anos pero queda un mundo por percorrer, aínda 

que non é politicamente correcto dicilo, pero aínda os homes, na maioría dos casos, non 

estamos en pé de igualdade. Eu falo do meu caso particular. A miña muller tranquilamente fai o 

70 ou 80 por cento e eu o 20. Tamén é certo que ela neste momento non está traballando e eu 

si, que son circunstancias particulares [...] Hai vontade de que haxa corresponsabilidade, todo 

o mundo entende que é o camiño que hai que facer, pero non é unha realidade”. Home. Grupo 

de discusión 1.  

 

“É unha cuestión cultural. Por exemplo, no grupo de Whatsapp xa se dá por descontado que 

son as nais quen participan. Non é que ninguén decida excluír aos pais, pero xa damos por 

predefinido que as nais van falar entre elas...”. Home. Grupo discusión 1.  

 

En definitiva, aínda que se foron dando avances na incorporación dos homes aos coidados, 

fundamentalmente relativos ás crianzas, resta moito camiño por andar cara a un reparto 

equilibrado das tarefas que permiten a reprodución da vida humana. Os traballos de coidados 

seguen sendo maioritariamente asumidos polas mulleres, acompañadas ou en solitario, pero 

son elas quen están á fronte. Ademais, dende un enfoque global, as familias nas que non 

existe corresponsabilidade presentan peores resultados e un empeoramento da súa situación 

de conciliación en maior proporción que nos casos onde a parella ten un reparto máis 

equitativo ou, cando menos, non existe unha división sexual do traballo tan profundamente 

marcada. 

 

6.4. Factores que dificultan a conciliación 

Neste apartado afondamos nos factores que, en maior medida, incidiron na mala 

compatibilización dos tempos durante a pandemia. En primeiro lugar, presentamos unha 
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táboa que recolle os datos no seu conxunto e a distribución porcentual das respostas, 

destacando os datos de maior impacto.  

Táboa 6. Factores que máis dificultaron a conciliación durante a pandemia 

 
Nada Pouco Bastante Moito 

Horarios de traballo 19,7 23,4 40,5 16,4 

Responsabilidades laborais (formación, horas extra, 

promoción…) 

28,4 27,0 30,1 14,5 

Desprazamentos ao lugar de traballo 43,5 30,6 20,3 5,6 

Outros desprazamentos 52,5 29,4 12,4 5,8 

Traballos domésticos (limpeza, alimentación...) 24,4 34,5 31,2 9,9 

Protocolos e medidas preventivas fronte á COVID 20,3 30,9 32,6 16,2 

Confinamento domiciliario 26,2 18,8 33,3 21,7 

Peches perimetrais 21,1 21,9 34,4 22,6 

Xestións de tipo administrativo 26,9 39,6 22,1 11,4 

Atención a persoas dependentes (maiores, persoas con 

discapacidade...) 

48,2 21,2 19,1 11,5 

Horarios escolares 29,9 28,2 29,4 12,5 

Horarios extraescolares (no colexio ou noutros espazos) 39,4 25,1 23,0 12,5 

Tempo persoal (deporte, relacións interpersoais, afeccións…) 25,0 24,0 31,4 19,6 

Coidados derivados do seu nivel de saúde 33,2 34,9 22,0 9,9 

Vacacións escolares e/ou peche dos centros de día 30,0 20,1 30,2 19,7 

Horarios comerciais 38,1 39,1 15,0 7,8 

Fonte: elaboración propia 

Neste caso, ofrecíase a posibilidade de responder sobre unha serie de factores predefinidos. 

Así, cabe resaltar que o confinamento domiciliario e os peches perimetrais foron os dous 

factores que, con maior intensidade, condicionaron a conciliación. En 1 de cada 5 casos, as 

familias sinalaron estar moi afectadas por eles en termos de conciliación. Non poder 

desprazarse para deixar as crianzas en casa de familiares ou que estes se desprazasen ao 

propio fogar, tendo en conta os resultados presentados ata o de agora, é unha explicación 

consistente para unha boa parte das situacións. A pandemia incidiu tamén na xestión dos 

tempos persoais (deporte, relacións interpersoais, afeccións…), que en moitos casos se viron 
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reducidos á mínima expresión ou á inexistencia; doutra parte, as vacacións escolares e/ou os 

peches dos centros de día tamén foi outro factor destacado como de moita incidencia. 

No sentido oposto, os desprazamentos ao lugar de traballo ou doutra natureza, os horarios 

extraescolares (no centro educativo ou noutros espazos), a atención a persoas dependentes 

(que afecta só a quen ten que desenvolver esta tarefa) ou os horarios comerciais son os 

factores que se perciben con menor afectación sobre os tempos cotiáns.  

Táboa 7. Factores que máis dificultaron a conciliación durante a pandemia (opcións de 

resposta agrupadas) 

 
Nada-

Pouco 

Bastante-

Moito 

Horarios de traballo 43,1 56,9 

Responsabilidades laborais (formación, horas extra, promoción…) 55,4 44,6 

Desprazamentos ao lugar de traballo 74,1 25,9 

Outros desprazamentos 81,9 18,1 

Traballos domésticos (limpeza, alimentación...) 58,9 41,1 

Protocolos e medidas preventivas fronte á COVID 51,2 48,8 

Confinamento domiciliario 45,0 55,0 

Peches perimetrais 43,0 57,0 

Xestións de tipo administrativo 66,4 33,6 

Atención a persoas dependentes (maiores, persoas con 

discapacidade...) 

69,4 30,6 

Horarios escolares 58,1 41,9 

Horarios extraescolares (no colexio ou noutros espazos) 64,5 35,5 

Tempo persoal (deporte, relacións interpersoais, afeccións…) 49,0 51,0 

Coidados derivados do seu nivel de saúde 68,1 31,9 

Vacacións escolares e/ou peche dos centros de día 50,1 49,9 

Horarios comerciais 77,2 22,8 

Fonte: elaboración propia 
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No marco dos grupos de debate, como vimos no inicio deste informe, evidénciase a incidencia 

que os cambios na vida e na organización escolar tivo para moitas familias. E non só, en 

relación ao tempo escolar, senón a outros servizos ou actividades que podía supor un apoio 

para a conciliación en moitos casos.  

“Hai outros colexios onde por exemplo había comedor, e contabas con el, e agora non hai 

comedor. Penso que neses casos si supuxo un problema grande e, de feito, creo que hai un 

colexio onde se volveu facer comedor e postcomedor ata as 17:00 pero por conta e risco do 

colexio. Porque había necesidade”. Muller. Grupo discusión 1.  

 

“O servizo de madrugadores non se fai e as extraescolares desapareceron. É algo que podía 

axudar. É certo que tamén podía xerar certo apuro carretar os nenos dun sitio para outro pero 

para familias que traballan polas tardes son un punto de apoio”. Muller. Grupo de discusión 1.  

 

“Que non haxa agora servizo de madrugadores é unha traba para moitas familias que teñen que 

traballar. Ao final todo o mundo amaña, dun xeito ou doutro, todo o mundo sobrevive; e 

ademais, como xa se acostumaron a sobrevivir, xa non queren vir ao servizo de madrugadores”. 

Home. Grupo de discusión 1.  

 

6.5. Recursos e servizos empregados e desexados de 

apoio para a conciliación 

Neste apartado organizaremos os contidos en base a dous enfoques: dunha parte, 

presentando os recursos, servizos ou alternativas empregadas durante o período de 

pandemia para afrontar as dificultades de conciliación por parte das familias; doutra e con 

carácter proactivo, a enquisa ofreceu a posibilidade de sinalar medidas que contribuíran a 

mellorar a conciliación. Igualmente, ambas as cuestións foron abordadas no marco dos 

grupos de debate como tópicos para a conversa. 

No primeiro caso, centraremos a atención no apoio de familiares, das redes comunitarias e 

sociais, así como da contratación de profesionais. O 36,3% afirma non ter empregado o 

apoio de familiares como medida de conciliación, e un 27,9% empregouno con pouca 

frecuencia. Hai factores que explican esta situación, como vimos noutros apartados deste 

informe: as medidas e protocolos preventivos e de contención do virus, que limitaron os 

contactos sociais e promoveron un maior illamento das familias; ou o medo ao contaxio das 
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avoas e dos avós, ao ser persoas de risco por idade, poden ser exemplos concretos que 

explican a baixa incidencia deste tipo de medidas para conciliar a vida persoal, familiar e 

laboral.  

Gráfico 18. Frecuencia coa que utilizaches o apoio de familiares como recurso para a 

conciliación 

 

Fonte: elaboración propia 

No caso das redes comunitarias máis amplas, estas cifras aumentan de forma considerable, 

e un 74,1% afirma que non recorreu a esta estratexia para conciliar. Igualmente, un 87,6% 

renunciou a contratar axuda externa para mellorar a conciliación da vida persoal, familiar e 

laboral. E o mesmo acontece coa contratación de persoas externas para o coidados das 

crianzas, pois un 87,6% afirma non empregalo con ningunha frecuencia. Noutras palabras, 

nunha maioría dos casos, os coidados quedaron reducidos á unidade de convivencia de 

forma moi significativa.  

 

 

 

 

 

 

36,3

27,9
25,8

10,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Ningunha frecuencia Pouca Bastante Moita

Frecuencia coa que utilizaches o apoio de familiares (avoas ou avós, irmáns ou irmás...)



Conciliación en tempos de Covid-19? 

 

 40 

Gráfico 19. Frecuencia coa que utilizaches redes comunitarias como recursos para a 

conciliación 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Gráfico 20. Frecuencia coa que utilizaches contratacións como recursos para a conciliación 

 

Fonte: elaboración propia 

En canto ás medidas que as familias enquisadas botaron en falta durante a pandemia, 

destaca a necesidade dunha maior adaptación do mercado laboral á realidade das familias; 

así o indican un 19,2% de mulleres e un 17,2% de homes. Especialmente, o que se busca é 

unha harmonización dos horarios laborais tendo en conta as distintas responsabilidades de 

coidados. Isto é así para un 26,1% das mulleres e para un 33,3% dos homes.  
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Táboa 8. Medidas desexadas e non desfrutadas para mellorar a conciliación durante a 

pandemia 

 
Mulleres Homes Total 

Flexibilidade horaria de entrada e saída no teu traballo 19,6 17,2 19,2 

Poder optar a facer teletraballo 13,5 14,0 13,6 

Adecuación dos horarios laborais aos escolares ou de centros de 

día 

26,1 33,3 27,3 

Redución da xornada laboral 15,2 16,1 15,3 

Desconexión dixital 12,4 9,7 12,0 

Outro 13,3 9,7 12,7 

Fonte: elaboración propia 

O feito de que a conciliación sexa en realidade, en moitas ocasións e para moitas familias, 

pura supervivencia foi un elemento sobre o que se falou nos grupos de debate. De feito, 

cuestiónase o significado mesmo do que hoxe entendemos por conciliación, pois 

habitualmente queda reducido a que as crianzas teñan cubertas as súas necesidades físicas 

e teñan certa atención, a parte emocional e os tempos compartidos tal e como ilustran as 

seguintes narracións:  

“No meu caso, a miña nena é bebé. Naceu así e adaptouse así, para ela é todo tan normal. Estar 

sen verme é normal para ela [...]. Ás veces cando eu traballo o meu marido intentaba mantela 

esperta para ver se eu a pillaba e facer o baño os dous xuntos. No meu caso, moitas veces 

chegaba á casa e a nena estaba durmida e marchaba  pola mañá cedo e a nena seguía durmida 

[...]. (Sobre a conciliación) Non é só atención e coidados, é tamén desfrutar tempo en familia. A 

crianza é algo máis que cambiarlle o cueiro, duchala e chegar a tempo para darlle o biberón. 

Non é só iso, hai moitas máis cousas”. Muller. Grupo de discusión 2.  

 

Cando preguntamos ás nenas e nenos se consideran que teñen tempo suficiente para estar 

coas súas familias, en xeral, afirman que durante o curso escolar resulta complicado verse 

moito.  

“No verán estou bastante cos meus pais, pero durante o curso, cando hai que estudar, ás veces 

estou para xantar e para cear. Nada máis”. Neno. Grupo de discusión infancia. 
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“Na miña casa entre semana non estamos moito porque miña nai sempre ten cousas que facer. 

Na fin de semana si e no verán tamén”. Nena. Grupo de discusión infancia.  

 

6.6. Incidencia da pandemia sobre a conciliación: 

corentenas e teletraballo 

As corentenas tiveron un impacto moi importante sobre a organización da vida familiar para 

aquelas familias que se viron nesa situación. No caso do presente estudo, púxose o foco nas 

corentenas derivadas de gromos en centros educativos e/ou centros de día. As primeiras 

manifestaron ter unha maior incidencia sobre a conciliación. En todo caso, nunha proporción 

aproximada de 7 a 10, as familias naronesas participantes no estudo non se viron afectadas 

por estas situacións de corentena.  

En todo caso, e dada a magnitude da situación vivida, consideramos interesante analizar o 

que supuxo para aquelas familias que si viron condicionados os seus tempos por unha ou 

varias corentenas. A ese respecto, a pregunta formulada na enquisa en liña foi aberta, polo 

que atopamos diversas testemuñas que dan conta do que supuxo para os fogares a vida en 

corentena. A continuación recóllese unha pequena mostra: 

▼ As implicacións a nivel laboral son maioritarias no número de referencias 

expresadas. Nese sentido, as medidas que as familias tiveron que adoptar para facer 

fronte á situación de confinamento foron diversas, como evidencian as seguintes 

afirmacións:“teletraballo e baixa laboral do meu home”; “cambio de horarios de traballo 

meu e da miña parella”; “ a miña filla en corentena por contacto, illada 15 días pero 

nin ao seu pai nin a min nos correspondía baixa laboral para coidala, tivo que renunciar 

el a cobrar eses días”; “tiven que faltar ao traballo 15 días para estar coa miña filla”; 

“tiven que faltar ao traballo 10 días das miñas vacacións para gardar corentena coa 

miña filla de 22 meses”; “pechar”; ou “tiven que pedir vacacións”. 

 

▼ As necesidades de apoio familiar tamén quedaron evidenciadas nas respostas, pois 

os confinamentos domiciliarios para cumprir o período de corentena complicou moito 

as axendas familiares: “tivemos que cambiar a residencia para casa de meus pais”; 

“afectoume moitísimo pois tanto o meu marido coma eu tivemos que ir traballar 

igualmente, vindo miña nai con peches perimetrais”; “tendo que pedir aos avós que 

viñeran vivir unha tempada con nós para axudar coa nena”; “ou saltas a lei e te reúnes 
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con non conviventes na casa para que che queden coa filla..., iso arriscando a levar 

unha sanción e a posibilidade de complicarlle  a saúde a quen che faga o favor”. 

 

▼ As sensacións persoais relacionadas cunha vida apurada son tamén frecuentes, xa 

que “ansiedade” ou “estresante” son algunhas definicións concisas nas que coinciden 

diversas respostas. 

 

▼ As problemáticas no seo do fogar tamén foron diversas a nivel operativo e con 

repercusións económicas: “difícil cunha pequena de 8 anos, intentando que non se 

achegara ao resto da familia”, “ter alguén para que quedara cos pequenos ata saber 

resultados da PCR”. 

En canto ao teletraballo, unha ampla proporción da mostra, o 67,1% tivo a opción de 

teletraballar e para a maioría esta opción supuxo un incremento na dedicación laboral. Tamén 

preguntamos sobre a opinión acerca do teletraballo en termos de conciliación, se 

consideraban que supuxo unha mellora, e neste caso, o 66,3% das persoas enquisadas 

responderon de xeito afirmativo.  

Gráfico 21. Presenza e incidencia do teletraballo 

 

Fonte: elaboración propia 

Como vemos, aínda que un 60% das persoas que puideron teletraballar consideran que esta 

medida contribuíu a incrementar o tempo dedicado ao emprego, para unha ampla maioría 

esta situación permitiu compaxinar mellor os seus horarios persoais, familiares e laborais. A 

redución dos desprazamentos ao centro de traballo ou as particularidades dalgúns empregos, 

que permiten flexibilizar a xornada laboral, son aspectos que poden casar ambas afirmacións. 
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Así mesmo, comprobamos como en pouco tempo se operativizou esta opción en diversos 

empregos, como evidencia o feito de que 1 de cada 3 persoas tiveran a opción de teletraballar. 

Non obstante, o teletraballo preséntase nos grupos de debate como unha arma de dous fíos, 

pois para ser efectivo e real require dunhas condicións que non sempre se deron durante a 

pandemia; especialmente durante o confinamento domiciliario vivido entre marzo e maio de 

2020, tal e como evidencian os seguintes relatos:  

“O peor foi á hora de traballar porque se fas teletraballo, ninguén sabe o que é. E nunca te podes 

organizar ben. Eu aos meus fillos dígolles: “papá está aquí ao lado para que ves pedirme algo 

a min? Se eu estou traballando e papa non? Pero é que mamá... [risas]. Nese sentido nótase 

que traballas peor, a deshora, por momentos que podes... porque os nenos tampouco teñen 

culpa da situación, e tes que intentar que estean o mellor posible. Eu teño que dicir que o 

levamos o mellor posible, pero non foi agradable tampouco”. Muller. Grupo de discusión 1.  

 

“Non estamos preparados para o teletraballo. Non se entende que o teletraballo tamén implica 

ter un horario, que tes que ter un momento de concentración, que tes que estar illado do resto 

porque senón non é produtivo... Non é, que sorte tes que vas para casa e traballas desde alí, 

non é iso”. Muller. Grupo de discusión 1.  

Na enquisa en liña incluíuse unha pregunta especificamente dirixida a coñecer o 

comportamento das empresas a respecto da conciliación durante a pandemia. Con especial 

atención ao período de confinamento domiciliario, preguntábase se no centro de traballo 

amosaran unha actitude comprensiva e facilitadora para atender as necesidades de 

conciliación. Un 58,6% da poboación naronesa considerou que a empresa facilitara a 

conciliación, mentres que o 41,4% opinou o contrario.  

Para unha mellor comprensión desta pregunta, estableceuse a posibilidade de expresar de 

maneira aberta o porqué da valoración realizada, de forma que conseguimos unha medida 

cualitativa da opinión das familias.  
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Táboa 9. Posición da empresa ante a conciliación durante a pandemia 

A empresa facilitou a conciliación 

porque... 

Non tiven apoio laboral dado que... 

• “Non mudou. Sempre puidemos teletraballar e 

escoller horarios para conciliar”. 

• “Deu liberdade para axustar horarios”. 

• “Facilitou todos os medios necesarios”. 

• “Pedín permiso para permanecer na casa cos 

meus fillos, confinada, durante o primeiro estado 

de alarma”. 

• “Se non fora polas facilidades da miña empresa 

sería imposible”. 

• “Sempre que o precisei puiden dar de mamar ao 

meu fillo no traballo”. 

• “En todo momento deron a opción de teletraballo 

ou ben de acudir ao centro, e os que optamos por 

teletraballo tivemos varios días de adaptación para 

poder xestionar todo dende a casa”. 

• “Facilitando o teletraballo, horas para compensar 

despois e facilitando modificacións nas quendas de 

traballo”. 

• “Permitiume ir sempre na quenda de noite, e 

grazas tamén a outros compañeiros que me 

facilitaron os cambios de quenda”. 

• “Déronnos todas facilidades para traballar na casa 

desde o momento que pecharon as escolas”. 

• “Cambiamos horarios para poder conciliar”. 

• “Traballo nunha Administración e adoptáronse 

medidas similares ás implantadas en (case) todas 

elas, incluso máis favorables para o traballador 

nalgún aspecto”. 

• “Non me pediron recuperar/ descontar os días que 

collín por motivos de coidado de menores ao meu 

cargo”. 

• “A miña empresa deume total liberdade para que 

puidera facer o horario que eu quixera e alternarme 

co meu marido para coidar os fillos”. 

• “A empresa negoume o teletraballo aínda tendo 

todos os medios e facilidades para facelo, e incluso 

explicando a miña situación persoal cun menor a 

cargo”. 

• “Son mestra e quedamos totalmente vendidos. 

Recursos propios e tempo de traballo sen 

descanso”. 

• “Non consultaron con nós os novos horarios”. 

• “Traballar de autónomo en pandemia para conciliar 

supón o peche da actividade en todas as horas 

precisas para o coidado e atención dos menores. 

Traballar en sanidade en pandemia, supón non ter 

vida persoal nin familiar”. 

• “A miña empresa non permite o teletraballo, por 

tanto é imposible a conciliación nestes tempos”. 

• “Non están de acordo coa redución de xornada. 

Presionan para que aumente o meu horario laboral”. 

• “Non puidemos facer quendas de traballo nin 

modificar o horario”. 

• “Eramos menos persoal para o mesmo traballo”. 

• “Todo o contrario, reparos e máis reparos”. 

• “Desde a Administración pública pediron moita 

burocracia sen ter en conta a parte emocional dos 

traballadores”. 

• “As empresas non contrataron persoal. O persoal do 

que dispoñían era o que cubría as baixas. Máis 

horas de traballo”. 

• “O nivel de esixencia e improvisación da Consellería 

de Educación foi abafante”. 

• “Ao contrario, o tempo de dedicación ao traballo 

aumentou e aínda non chegaban as horas, 

ocupando incluso as horas da madrugada”. 

Fonte: elaboración propia 

Como podemos constatar na táboa 9, a casuística é variada e abrangue múltiples 

posibilidades, tanto referidas ás facilidades recibidas por parte do centro de emprego como á 

inversa. Especialmente entre estas últimas incluíronse moitas que non foron recollidas de 
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xeito literal por ser pouco específicas, malia que si eran explícitas na súa desconformidade 

co trato recibido por parte da súa empresa para conciliar os horarios persoais, familiares e 

laborais. 

Igualmente, no marco dos grupos de debate, emerxeu o tema da xestión da problemática de 

conciliación por parte das empresas durante a pandemia. Neste caso, reproducimos algunhas 

das narrativas compartidas:  

“A empresa pon todo da súa parte, está moi posta en conciliación, pero é unha situación 

extraordinaria. No mellor dos casos axuda no que pode. Pero é unha situación que non hai 

por onde tirar”. Muller. Grupo discusión 2.  

 

6.7. Tempos persoais e autopercepción emocional 

A terceira pata da conciliación, e non por iso menos importante, ten que ver cos tempos 

persoais e a autopercepción de benestar coa xestión dos tempos no período de pandemia.  

Ante a pregunta “Tes tempo persoal para dedicar ás túas afeccións ou hobbies?” 2 de cada 

3 persoas indican non dispoñer de tempo persoal, concretamente, un 63,2% realiza esta 

afirmación, fronte ao 36,8% que si dispón de tempo propio para dedicar a actividades de lecer 

desexadas. Entre as persoas que afirman ter tempo persoal, cando se preguntaba 

especificamente polos minutos diarios dedicados, na maioría dos casos fan referencia a 

momentos puntuais ou a unha dispoñibilidade moi escasa.  

Vistos os resultados, cabe sinalar a incidencia da pandemia sobre os tempos persoais, de 

libre disposición, fundamentais para o benestar real e percibido. Das dimensións da 

conciliación –persoal, familiar e laboral-, é a primeira esfera a que habitualmente asume os 

sacrificios de tempo e na que se manifestan con maior intensidade.  

Se comparamos as respostas segundo sexo, de entre os homes que contestaron á 

enquisa, máis da metade (o 54,3%) sinalan dispoñer de tempo persoal, mentres que 

entre as mulleres só 1 de cada 3 dispón deses tempos propios, isto é, un 33,5%. Esta 

situación resulta coherente se temos en conta outras informacións presentadas 

anteriormente, como os maiores tempos dedicados aos coidados ou ás tarefas domésticas 

por parte das mulleres. 
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Gráfico 22. Dispoñibilidade de tempo libre persoal para dedicar a actividades de lecer segundo 

sexo 

 

Fonte: elaboración propia 

Considerando os ingresos, o contexto territorial ou as responsabilidades de coidados de 

menores ou persoas con diversidade funcional ou en situación de dependencia, non 

atopamos diferenzas na dispoñibilidade de tempos persoais, dada a rotundidade da ausencia 

ou, no mellor dos casos, escaseza dos mesmos para o conxunto da poboación naronesa. 

Para rematar coa presentación de resultados, presentamos a autopercecpión emocional 

durante período de pandemia, no marco da satisfacción coa organización dos tempos cotiáns.  
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Táboa 10. Sentimentos cos que te identificas durante a pandemia 

 
Mulleres Homes Conxunto da 

mostra 

Medo 14,9 13,4 14,7 

Ansiedade 18,3 18,0 18,3 

Tristura 18,0 17,0 17,9 

Depresión 5,1 4,6 5,0 

Esgotamento 20,0 23,2 20,4 

Frustración 16,4 16,0 16,4 

Outra 1,4 3,1 1,6 

Tranquilidade 3,6 2,6 3,5 

Felicidade  1,4 1,0 1,4 

Alegría 0,8 1,0 0,8 

Entre as mulleres, as emocións máis repetidas son o esgotamento, a ansiedade e a tristura, 

que xunto co medo e a frustración aglutinan o 87,6% das respostas, e no caso dos homes a 

tendencia é similar nos tres primeiros casos. Todas elas son emocións que xeran unha 

situación de malestar na persoa, fundamentalmente cando falamos de esgotamento e 

ansiedade. Esta realidade permite evidenciar unha insatisfacción xeral coa situación de 

pandemia que vivimos, unha cuestión con incidencia na organización e percepción dos 

tempos persoais, familiares e laborais.  A inclusión de sensacións positivas ou que xeran 

benestar apenas supera o 5% do conxunto da mostra. 

Nos grupos de debate preguntamos tamén polas principais emocións que definen o tempo 

de pandemia vivido. A continuación reproducimos algunhas das narrativas compartidas:   

“Eu con esa falta de cariño, ou estar rodeada dos teus, de dar unha aperta. Quedei con esa 

pena. E despois as forzas que sacas, que non sabes de onde nin como, pero todo vai 

saíndo”. Muller. Grupo de discusión 2.  

 

“Eu teño momentos de positivismo, de veña o mundo vale a pena. Pero se teño que escoller 

unha emoción quedo coa frustración. Ti fas as cousas ben, ti estás cumprindo as normas e 

ves como está facendo o resto da xente e dá moita rabia. Eu frustración en xeral. E por como 

funciona todo agora, sobre todo o tema sanitario, que agora ao meu fillo se está malo non 
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mo van atender no centro ata dentro de 4 días. Todo o perdido non vai volver, por iso falo 

de frustración”. Muller. Grupo discusión 2.  

 

Igualmente, preguntamos ás nenas e nenos de 6º de primaria polas principais emocións coas 

que se identifican en relación ao vivido durante a pandemia. Con carácter xeral identifícanse 

coa tristura pola vida social que facían antes da chegada da Covid-19 e certa alegría por ir 

recuperando algunha parcela da súa vida anterior. Reproducimos a continuación algunhas 

das súas voces, e as ideas que compartiron:  

“Eu sinto tristeza. Gustábame máis estar sen máscara. E sigo botando de menos o fútbol 

porque agora adestro pero con máscara e afógaste un pouco. Por iso cando penso nas 

cousas de antes síntome triste”. Neno. Grupo discusión infancia.  

 

“Rara. Nalgunhas cousas síntome feliz, ao volver facer deporte. Pero non sei, vexo que todo 

esta cambiado”. Nena. Grupo discusión infancia.  

 

“Alegría e tristura. Alegría porque volvemos a clase. E tristeza porque antes as cousas eran 

máis alegres. Agora non podes compartir a merenda, non nos podemos tocar nin nada, priva 

moito máis”. Nena. Grupo discusión infancia.  

 

“Eu sinto alegría porque estamos volvendo ao que faciamos antes. E triste porque penso 

no que faciamos antes e bótoo en falta. E rara porque foi un cambiazo”. Nena. Grupo 

discusión infancia.  
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[7] A xeito de conclusión 

De forma global, presentamos a continuación as principais conclusións que derivan do estudo 

realizado:  

▼ A dimensión laboral maniféstase con claridade como o principal factor que 

dificulta a conciliación da vida persoal, familiar e laboral. A organización dos 

horarios laborais é central para a maior parte das persoas, e nesta estrutura non se 

considera o tempo que as traballadoras e traballadores precisan para poder 

desenvolver as súas responsabilidades de coidados ou o gozo dun tempo persoal.  

▼ Para un 44,3% das persoas participantes no estudo as complicadas situacións de 

conciliación empeoraron durante a pandemia.  

 

▼ O teletraballo estendeuse en moitos casos como unha medida paliativa, máis que 

unha proposta efectiva e real para conciliar a vida persoal, familiar e laboral.  

 

▼ O apoio familiar ou da rede de amizades e veciñanza é fundamental para que 

moitas familias poidan conciliar a vida persoal, familiar e laboral. Durante a pandemia, 

o feito de non poder contar con este apoio supuxo unha dificultade engadida en moitos 

casos; noutras situacións, a pesar dos peches perimetrais, de corentenas ou mesmo 

dos riscos de contaxio, foi imposible non contar coas avoas e os avós.   

 

▼ O peche dos centros educativos, a suspensión de programas e servizos 

ofertados polos centros educativos ou a cancelación de moitas actividades 

extraescolares deron lugar a unha nova planificación dos horarios familiares. O 

servizo madrugadores ou o comedor son elementos necesarios en moitos casos, 

nomeadamente cando non se pode contar coa rede familiar de apoio.  

 

▼ Os recursos económicos son un factor clave na conciliación da vida persoal, familiar 

e laboral. As familias cunha mellor posición socioeconómica adoitan ter ao seu 

alcance máis alternativas e oportunidades para conciliar a vida persoal, familiar e 

laboral.  

Ademais, desde un enfoque de xénero hai unha serie de aspectos máis específicos que 

cómpre ter en conta para promover melloras na conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

da poboación naronesa, e que esta sexa igualitaria: 
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▼ A maioritaria resposta das mulleres á enquisa (84,2%) pode ter unha relación directa 

cunha tamén maioritaria percepción do empeoramento da conciliación durante a 

pandemia (44,3%), constatando con este estudo a permanencia de roles de xénero 

ligados á división sexual do traballo que, durante a crise sociosanitaria, incidiron en 

maior medida sobre as mulleres. 

▼ Comprobouse que máis da metade das familias naronesas teñen uns hábitos 

corresponsables. Malia iso, as mulleres dedican, de media, 2 horas diarias máis que 

os homes aos traballos relacionados co mantemento do fogar e dos coidados. 

Igualemtne, cando o pai ou a nai asumen en exclusiva ou en maior medida unha 

tarefa, evidénciase unha maior responsabilidade das nais nas tarefas domésticas 

(85,7%) ou no coidado do fillos (82,3%). 

▼ Os homes dispoñen, en termos relativos, de máis tempo persoal para dedicar a 

actividades de ocio ou tempo libre. Só un 2,2% da mostra foi quen de cuantificar un 

tempo diario persoal. 

  



Conciliación en tempos de Covid-19? 

 

 52 

[8] En clave proactiva 

Para finalizar, rematamos o informe de investigación desde unha ollada propositiva, 

encamiñada a mellorar a conciliación persoal, familiar e laboral das familias do concello de 

Narón. Todas elas son medidas a explorar, nalgúns casos propostas polas persoas 

participantes, e noutros recomendacións recollidas noutros estudos e traballos similares.  

▼ Promover cambios na cultura empresarial e laboral, de forma que os horarios e 

tempos dedicados ao traballo teñan en consideración as esferas familiar e persoal das 

súas traballadoras e traballadores. Maior flexibilidade e adaptación, situar a vida no 

centro.  

 

▼ Explorar, para os casos en que é posible, o teletraballo como medida para flexibilizar 

horarios laborais. Establécese a posibilidade de combinar o traballo presencial con 

xornadas de teletraballo na casa, nunha modalidade mixta. 

 

▼ Centralizar a xestión do servizo de madrugadores desde unha administración, 

sexa o Concello de Narón ou a Xunta de Galicia, para evitar situacións de 

desigualdade derivadas de que nuns centros educativos haxa este servizo e noutros 

non, en función das decisións acordadas polas ANPA que o xestionan.  

 

▼ Organizar as actividades extraescolares por barrios, promovendo unha maior 

coordinación entre os distintos axentes -ANPA, asociacións veciñais, Concello de 

Narón...- que programan actividades. Neste sentido, apúntase á necesidade de 

promover espazos de diálogo que permitan establecer canles fluídas entre a 

comunidade educativa, os axentes sociocomunitarios e a Administración local.  

 

▼ Promover a cultura da corresponsabilidade nos coidados e tarefas domésticas 

entre mulleres e homes, o que supón concienciar sobre a necesidade de deixar a un 

lado os estereotipos e roles de xénero así como apostar por modelos de 

masculinidade non hexemónica.  
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Anexos 

Anexo 1: Presentación da enquisa 

 

Bloque 1: Datos de identificación 

1. Sexo: Muller/ Home/Outro.  

2. Nacionalidade: (resposta aberta) 

3. Contexto de residencia: Urbano/ Rural. 

4. Cantas persoas adultas residen no fogar?  

Cantas contribúen á vida familiar cos seus ingresos? 

5. Aproximadamente, cal é a suma total das retribucións económicas mensuais de todas as 

persoas que compoñen o seu fogar?    _________€  

6. Convives de xeito habitual con persoas menores de 18 anos?  

Cantas?  

De que idade/s? 

7. Convives de xeito habitual con persoas en situación de dependencia e/ou discapacidade?  

Cantas?  

De que idade/s? 

Bloque xeral: Conciliación e coidados en tempos de pandemia 

8. A túa conciliación durante a pandemia, de xeito global:  

Mellorou/ Non mudou/ Empeorou 

9. No caso de que a túa conciliación empeorara, cales foron os principais motivos desta 

situación? (resposta aberta) 
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10. Consideras que durante a pandemia aumentou o tempo dedicado ás tarefas domésticas e 

de coidados? Si/Non.  

11. Desde que comezou a pandemia, cal é a media de horas diaria que dedicas a traballos 

relacionados cos coidados doutras persoas e ao traballo doméstico?  

12. Cal é a principal dificultade de conciliación coa que te atopaches no último ano de 

pandemia? (resposta aberta) 

13. Ti (ou a túa parella no caso de tela) vícheste na obriga de renunciar laboralmente para 

poder atender as responsabilidades derivadas dos coidados?  

Eu Si/Non  

Parella Si/Non 

En caso afirmativo, esa renuncia implicou...  

- Deixar totalmente o emprego. 

- Excedencia laboral. 

- Redución de xornada. 

- Renunciar a promocionar na empresa. 

- Cambio de centro de traballo para aproximarse ao domicilio familiar. 

- Asumir uns horarios peores para favorecer a conciliación familiar. 

- Perder bonificacións dalgún tipo. 

- Outra: (resposta aberta) 
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14. Durante o transcurso da pandemia, valora a frecuencia coa que utilizaches as seguintes 
alternativas cando tiveches problemas de tempo para atender as persoas ao teu cargo (fillas 
e fillos...)  

1=ningunha frecuencia/ 2=pouca/ 3=bastante/ 4=moita frecuencia 

Apoio de familiares (avoas ou avós, irmáns ou irmás...) 1 2 3 4 

Redes comunitarias (amigos/as, veciños/as...) 1 2 3 4 

Contratación dunha persoa (coidadora de persoas dependentes ou fillas/os, servizo 

doméstico...) 
1 2 3 4 

 

15. Quen realizou as actividades que se relacionan de seguido durante a pandemia?  

 

 

 

 

 
Ti 

Titor/a 

Parella 

Titor/a 

Outros/as 

Realizar as tarefas domésticas (cociñar, pasar o ferro, limpar…)    

Coidado das/os fillas/os (aseo, alimentación…)    

Xestións económicas e administrativas do fogar (bancos, pagamento 

de recibos…) 

   

Traballar de xeito remunerado    

Axudar cos deberes escolares ou demais cuestións relacionadas coa 

escolarización ( contacto co centro educativo...) 

   

Atender as necesidades de familiares ou persoas achegadas en 

situación de dependencia ou discapacidade 

   

Acompañar as/os fillas/os en actividades de ocio no fogar     

Ver coas fillas/os a televisión ou acompañar no ordenador ou 

videoconsola 
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16. Indica en que medida os seguintes factores dificultaron compaxinar a túa vida 

laboral, familiar e persoal neste período de pandemia, sendo 

 1= nada 2= pouco 3= bastante 4= moito 
 

Horarios de traballo  1 2 3 4 

Responsabilidades laborais (formación, horas extra, promoción…) 1 2 3 4 

Desprazamentos ao lugar de traballo 1 2 3 4 

Outros desprazamentos 1 2 3 4 

Traballos domésticos (limpeza, alimentación...) 1 2 3 4 

Protocolos e medidas preventivas fronte á COVID 1 2 3 4 

Confinamento domiciliario 1 2 3 4 

Peches perimetrais 1 2 3 4 

Xestións de tipo administrativo 1 2 3 4 

Atención a persoas dependentes (maiores, discapacitados...) 1 2 3 4 

Horarios escolares 1 2 3 4 

Horarios extraescolares (no colexio ou noutros espazos) 1 2 3 4 

Tempo persoal (deporte, relacións interpersoais, afeccións…) 1 2 3 4 

Coidados derivados do seu nivel de saúde 1 2 3 4 

Vacacións escolares e/ou peche dos centros de día 1 2 3 4 

Horarios comerciais 1 2 3 4 

Outro. Cal? 1 2 3 4 

 

17. Se no centro escolar ou centro de día houbo que gardar corentena por contacto con 

positivo, como che afectou esta medida? (pregunta aberta)  

18. Tiveches opción de teletraballar durante o período de pandemia? Si/Non  

En caso afirmativo, consideras que o teletraballo supuxo un aumento do tempo de traballo? 

Si/Non.  

19. Consideras que o teletraballo supuxo unha mellora para a conciliación? Si/ Non 
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20. Durante a pandemia, especialmente no período de confinamento domiciliario, a túa empresa 

amosou unha actitude comprensiva e facilitadora para atender as necesidades de 

conciliación? Si/Non 

Se o desexas, podes explicar a súa resposta: ___________________ 

21. Tes tempo persoal para dedicar ás túas afeccións ou hobbies? Si/ Non 

En caso afirmativo, que media de horas diaria dedicas ao teu ocio ou a cuestións totalmente 

persoais? 

22. Con que sentimentos te identificas, maioritariamente, durante o período de pandemia? 

Medo/Ansiedade/Tristura/Esgotamento/Frustracción/Felicidade/Tranquilidade/Alegría/Depre

sión 

23. Que medidas botaches en falta para mellorar a conciliación durante a pandemia? 

 Flexibilidade horaria de entrada e saída no teu traballo 

 Poder optar a facer teletraballo 

 Adecuación dos horarios laborais aos escolares ou de centros de día 

 A desconexión dixital 

 A redución da xornada laboral 

 Outros……………… 
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Anexo 2: Protocolo deseñado para os grupos de discusión 

Grupo de discusión con alumnado de 6º de educación primaria 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

MODALIDADE 

 

Semi-estruturado 

 

CRITERIOS DA MOSTRA Alumnado que cursa 6º de primaria 

CALENDARIZACIÓN 

 

Maio de 2021 

 

RECOMENDACIÓNS 

 

• Simplicidade na formulación.  

• Evitar exemplos e preguntas que inician 

cun por que.  

• Empregar preguntas de comprobación.  

PROTOCOLO  

 

Tópico 1:  

Tempos familiares precovid 

Tópico 2: 

Confinamento 

Tópico 3:  

Tempos familiares en pandemia 

Tópico 4:  

Emocións  
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PREGUNTAS DO PROTOCOLO PARA ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA: 

PREGUNTAS ABERTAS ´10 

Presentación individual e motivación para participar no grupo de discusión.  

 

PREGUNTAS DE INTRODUCIÓN ´15 

Tópico 1: Tempos familiares precovid  

Como organizabades o tempo na casa antes do coronavirus? Como eran os días de semana? 
(actividades extraescolares, visitas a avós e avoas...) e como eran as fins de semana?  

Pensades que tiñades tempo suficiente para estar coa vosa familia?   

Ademais da vosa nai ou do voso pai, había algunha outra persoa adulta que coidase de vós?  

 

Tópico 2: Confinamento  

Como vos sentistes cando nos tivemos que confinar na casa?  

Como organizabades o tempo na casa para poder atender a todas as responsabilidades              
– escola, traballo, tarefas domésticas-?  

Durante o confinamento, que foi o que máis botastes en falta?  

O confinamento permitiuvos pasar máis tempo coa vosa familia? Tiñades máis tempo 
compartido?  

 

PREGUNTAS PRINCIPAIS ´40 

Tópico 3: Tempos familiares en pandemia 

Como organizades o tempo na casa agora que estamos na pandemia? Como son os días de 
semana? (actividade extraescolares, visitas a avós e avoas...) e como son as fins de semana?  

En que cambiaron os tempos familiares durante o coronavirus? Que vos parecen estes 
cambios, como vos sentides ao respecto?  

Tedes tempo suficiente para estar coa vosa familia?  

Pensades que o tempo dedicado ao traballo aumentou na vosa familia durante a pandemia? 
En caso afirmativo, aumentou por igual para a vosa nai e para o voso pai? (recordar outros 
modelos de familia).  
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Tópico 4: Emocións  

Que emoción pensades que define mellor como vos sentides nestes momentos en relación á 

pandemia?  

Hai algunha cousa ou situación que che provoque tristura sobre a pandemia que estamos a 

vivir?  

Hai algunha cousa ou situación que che provoque felicidade sobre a pandemia que estamos 

a vivir? 

 

PREGUNTAS FINAIS OU DE PECHE ´15 

Resumide nunha frase os elementos máis significativos da discusión. 

Queredes engadir algunha cuestión?  

 

* Nota metodolóxica: este protocolo é orientativo para tratar os principais temas de estudo que motivan 

o desenvolvemento deste grupo de discusión, pero dado o seu carácter semi-estruturado, afondarase 

en todas aquelas cuestións que vaian destacando ao redor do obxecto de estudo as persoas 

participantes, protagonistas da investigación. 
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Grupo de discusión con familias con fillas e fillos en educación 

infantil e primaria 

 

GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

MODALIDADE 

 

Semi-estruturado 

 

CALENDARIZACIÓN 

 

Maio de 2021 

 

CARACTERÍSTICAS • 4 Grupos de 5 – 8 persoas.  

RECOMENDACIÓNS 

 

• Simplicidade na formulación.  

• Evitar exemplos e preguntas que inician 

cun por que.  

• Empregar preguntas de comprobación.  

PROTOCOLO  

 

Tópico 1:  

Tempos familiares precovid 

Tópico 2: 

A situación durante o confinamento. 

Tópico 3:  

Tempos familiares en pandemia 

Tópico 4:  

Emocións sobre a situación pandémica que 

vivimos. 
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PREGUNTAS DO PROTOCOLO PARA FAMILIAS CON FILLAS E FILLOS EN 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

PREGUNTAS ABERTAS ´10 

Presentación individual e motivación para participar no grupo de discusión.  

 

PREGUNTAS DE INTRODUCCIÓN ´15 

Tópico 1: Tempos familiares precovid  

Como valorades a vosa conciliación antes da pandemia? Como era a organización dos 
tempos familiares?  

Considerades que había corresponsabilidade nos coidados e no desenvolvemento das 
tarefas domésticas?   

 

Tópico 2: Confinamento  

Como vivistes o confinamento, que sentistes ao vervos nesa situación? Que supuxo a nivel 
familiar?  

Como foi a organización dos tempos para atender as distintas responsabilidades -traballo, 
coidados, escola, tarefas domésticas...- ? 

Que vos levades en positivo da etapa do confinamento? 

Que vos levades en negativo da etapa do confinamento? 

 

PREGUNTAS PRINCIPAIS ´40 

Tópico 3: Tempos familiares en pandemia 

Como valorades a vosa conciliación agora mesmo? Houbo cambios importantes durante a 
pandemia?  

Tivestes que tomar decisións a nivel laboral -excedencia, redución de xornada...- para poder 
desenvolver as responsabilidades de coidados e domésticas?   

Cal é a maior dificultade que atopades nestes momentos para conciliar a vida persoal, familiar 
e laboral?  

Que precisariades para mellorar a vosa conciliación?  
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Tópico 4: Emocións  

Que emoción pensades que define mellor como vos sentides nestes momentos en relación á 

pandemia?  

PREGUNTAS FINAIS OU DE PECHE ´15 

Resumide nunha frase os elementos máis significativos da discusión. 

Queredes engadir algunha cuestión?  

 

* Nota metodolóxica: este protocolo é orientativo para tratar os principais temas de estudo que motivan 

o desenvolvemento deste grupo de discusión, pero dado o seu carácter semi-estruturado, afondarase 

en todas aquelas cuestións que vaian destacando ao redor do obxecto de estudo as persoas 

participantes, protagonistas da investigación. 

 


