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Ao longo deste capítulo analízase a realidade actual do sistema educativo, tanto en Galicia como na 
provincia da Coruña. Os obxectivos principais son, por unha banda, identificar as desigualdades de xénero 
que perviven a día de hoxe entre o alumnado, o profesorado, pero tamén entre a poboación xeral a través 
do seu nivel formativo. E por outra, analizar a base explicativa da situación diferencial que viven mulleres e 
homes no ámbito educativo e comprobar o impacto dos roles e estereotipos de xénero na configuración 
dos itinerarios formativos que seguen. 
 
A historia do sistema educativo en España e en Galicia, ao igual que sucede na maior parte dos ámbitos 
de análise, foi marcadamente discriminatoria para as mulleres, pois dende a idade media ao acceso á 
educación formal foi exclusivo para homes, principalmente fillos primoxénitos da nobreza e da burguesía.  
 
Se facemos un breve repaso polos últimos séculos, observamos que a primeira mención á educación das 
mulleres recóllese na Real Cédula de Carlos III (1768), coa que se fomenta a creación e organización de 
escolas gratuítas para nenas. Porén, nela márcase con claridade cales deben ser os dous aspectos 
fundamentais da educación das mulleres: a ensinanza da doutrina cristiá e o dominio das labores 
domésticas. 
 
No ano 1813 o Informe Quintana, procedente da Constitución de Cádiz de 1812, establece os principios 
básicos da educación, respondendo a un carácter universal, uniforme, público e libre. Principios que, porén, 
dirixíanse exclusivamente aos homes. 
 
A primeira lei de educación que fai alusión á educación das mulleres é a Lei Moyano (1857), que divide a 
ensinanza en elemental e superior, sendo a primeira obrigatoria para nenos e nenas. Se ben é certo que 
facilita o acceso das nenas a educación, novamente establece unha educación segregada por sexos, onde 
as mulleres só recibían leccións de costura, tarefas do lar e hixiene doméstica. Esta lei mantívose vixente 
ata 1970, cando entra en vigor a Lei Xeral de Educación, que comprendía por primeira vez un mesmo 
currículo para ambos sexos e permitía escolas mixtas.  
 
No ano 1990 apróbase a Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo, ampliando a idade de ensinanza 
obrigatoria ata os 16 anos e recoñecendo a discriminación que se realizaba por sexos no entorno educativo.  
Xa nas últimas décadas aprobáronse en 2006 a Lei Orgánica de Educación, e en 2013 a Lei Orgánica 
para a Mellora Educativa. En ambas lexislacións recóllense principios de igualdade como: “o 
desenvolvemento na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres”. Non 
só a lexislación en materia de educación dos últimos anos recollen os principios coeducativos. Na Lei 
Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes recoñece no seu 
artigo 23 que “o sistema educativo incluirá nos seus fins a educación no respecto dos dereitos e liberdades 
fundamentais e na igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes. Así mesmo, o sistema 
educativo incluirá dentro dos seus principios de calidade, a eliminación dos obstáculos que dificultan a 
igualdade efectiva entre mulleres e homes e o fomento da igualdade plena entre unhas e outros”.  
 
No ámbito autonómico existen tamén normativas nas que se establecen diversos instrumentos cos que se 
procura acadar a educación e a formación en igualdade entre mulleres e homes. Neste sentido, destaca o 
Decreto lexislativo 2/2015 polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de igualdade. Nel recóllense diversos artigos nos que se marcan diferentes 
pautas sobre o currículo en materia de igualdade e a procura da erradicación dos prexuízos nos centros 
docentes. 
 
Actualmente, na Comunidade Autónoma encóntrase vixente o “I Plan de actuacións para a Igualdade nos 
centros educativos de Galicia (2016-2020)”, dirixido a toda a comunidade educativa de ensinanza non 
universitaria, polo que pretende chegar a preto de 1.400 centros e a todo o persoal dos mesmos, dende o 
profesorado ata as familias do alumnado. Nel destácase a importancia da colaboración e da 
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transversalización da perspectiva de xénero para avanzar cara á coeducación, definida como un estilo 
educativo, un proceso de transformación social que apunta a unha convivencia entre os sexos afastada da 
opresión mutua e tendente a unha relación de xustiza e respecto, en interese dunha formación integral e 
unha efectiva igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. O plan atende a un obxectivo prioritario, 
erradicar a violencia de xénero, a través da transmisión de valores no respecto, na liberdade e na igualdade. 
 
 

 

 
O nivel formativo das persoas condiciona moitos aspectos das súas vidas, pero ten un impacto crucial sobre 
o mercado de traballo. En numerosos estudos e investigacións obsérvase que a variable nivel formativo 
limita, en moitas ocasións, as variables sobre ocupación, actividade ou desemprego. Neste sentido, a 
histórica exclusión das mulleres do sistema educativo tiña tamén o seu reflexo na súa escasa incorporación 
ao mercado de traballo remunerado. Porén, a día de hoxe a incorporación das mulleres ao sistema 
educativo é practicamente total. Con todo, e como se comentou, trátase dunha realidade recente, polo que 
aínda hoxe persisten algunha diferenzas nos diferentes niveis educativos acadados por homes e mulleres. 
 
Antes de entrar na análise das desigualdades existentes entre mulleres e homes en canto ao seu nivel 
educativo convén contextualizar cal é a situación de Galicia con respecto ao conxunto do Estado. Neste 
sentido, é necesario sinalar a dificultade existente para obter datos desagregados por sexo a nivel provincial 
e comarcal, contando con esa información tan só a través do último Censo de Poboación, que data do ano 
2011, polo que a día de hoxe os datos poden non reflectir na súa totalidade a realidade actual. Para abordar 
a situación a día de hoxe a nivel xeral, analizaremos os datos procedentes da Enquisa de Poboación activa, 
que conta con datos desagregados a nivel autonómico. 
 
Como vemos no seguinte gráfico, aínda que as diferenzas que se rexistran entre os datos de Galicia e os 
do conxunto do Estado non son moi destacables, si que podemos comprobar que o nivel formativo da 
poboación de Galicia é relativamente máis baixo. Neste sentido, destaca a maior porcentaxe de 
poboación con estudos primarios incompletos ou con Educación Primaria, pois se agrupamos os 
niveis formativos ata a Educación Primaria, comprobamos que o 21,1% da poboación española conta con 
este nivel educativo ou inferior, mentres que no caso de Galicia a porcentaxe ascende ao 24,9%. Pola 
contra, as porcentaxes de poboación con segunda etapa de Educación Secundaria (con orientación 
xeral ou profesional) e con Educación Superior son menores para a poboación de Galicia que para a 
poboación española no seu conxunto. Neste caso, vemos que o 50,1% da poboación española conta 
coa segunda etapa de Educación Secundaria ou Educación superior, mentres que no caso da poboación 
galega esa porcentaxe vese reducida a un 45,4%.  
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Poboación de 16 e máis anos por nivel de formación acadado en Galicia e España. Ano 2017 (%) 
 

 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Enquisa de Poboación Activa (4º Trimestre 2017).  

 
Como vimos, o nivel formativo da poboación en Galicia é relativamente máis baixo que o do conxunto da 
poboación española. Cabe preguntarse pois, se ese menor nivel formativo afecta especialmente ás 
mulleres galegas ou non. A tal fin, no seguinte gráfico podemos ver que aínda que a porcentaxe de mulleres 
con Educación Superior é 2,2 puntos porcentuais máis alta que a dos homes a diferenza entre mulleres e 
homes é moito máis significativa nos niveles formativos inferiores. Se analizamos a porcentaxe de 
poboación con Educación Primaria ou inferior vemos que a diferenza entre mulleres e homes é de 6,3 
puntos porcentuais (27,9% das mulleres fronte a 21,6% dos homes). 

 

  
Poboación de 16 e máis anos por nivel de formación alcanzado por sexos en Galicia. Ano 2017 (%) 
 

 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Enquisa de Poboación Activa (4º Trimestre 2017).  

 
Estes datos teñen probablemente unha lectura xeracional, pois aínda que as mulleres hoxe en día acceden 
cada vez máis á educación superior, e incluso en maior medida que os homes, existe un grupo moi 
importante de mulleres maiores que tiveron enormes dificultades para acceder ao sistema educativo ou 
continuar cos seus estudos unha vez rematada a Educación Primaria. O feito de non ter os datos 
desagregados por grupos de idade imposibilita demostrar esta hipótese cos datos máis recentes. 
 
En calquera caso, se analizamos a tendencia dos últimos anos observamos que tanto no caso dos homes 
como das mulleres, a porcentaxe de poboación con Educación Primaria ou menor rango de estudos vaise 
reducindo, especialmente no caso das mulleres. Do mesmo xeito, aumenta a poboación con Estudos 
Superiores, tamén en maior medida para as mulleres que para os homes. 
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Poboación de 16 e máis anos por nivel de formación acadado por sexos en Galicia. Anos 2014 – 
2017 (%) 
 

Ano 

Educación Primaria ou 
menos 

Primeira etapa de 
Educación Secundaria 

Segunda etapa de 
Educación Secundaria 

Estudos superiores 

Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes 

2017 27,9% 21,6% 26,4% 33,2% 17,4% 19,2% 28,2% 26,0% 

2016 27,6% 21,2% 27,2% 34,5% 17,1% 18,9% 28,0% 25,5% 

2015 28,9% 22,1% 27,0% 33,1% 16,8% 19,0% 27,3% 25,7% 

2014 31,4% 23,2% 26,4% 33,9% 16,6% 18,6% 25,8% 24,4% 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Enquisa de Poboación Activa (4º Trimestre 2017). 

 
A única fonte que dispón de datos desagregados por sexo a nivel provincial e municipal sobre o nivel 
formativo da poboación é o Censo de Poboación de 2011. Aínda que os datos non son especialmente 
recentes, a súa análise é pertinente para analizar as diferenzas que existen no territorio sobre o nivel de 
formación da poboación e as diferenzas existentes neses mesmos territorios entre mulleres e homes.  
 
Na seguinte táboa podemos comprobar que as comarcas que presentan os maiores niveis de 
formación da súa poboación son as de Santiago e Coruña, pois un 25% e un 20,5% da súa poboación 
conta con estudos de terceiro grao respectivamente. Pola súa parte, as comarcas con menores niveis 
de formación son as da Terra de Soneira e Xallas, pois un 25,9% e un 26,4% da súa poboación é 
analfabeta ou non ten os estudos primarios completos respectivamente. 
 

  
Nivel formativo da poboación da provincia da Coruña por comarcas. Ano 2011 (%) 
 

Comarcas 
Analfabetas/os ou 

sen estudos 
Primeiro grao Segundo grao Terceiro grao 

Menores de 16 
anos 

A Barcala 25,9% 19,7% 39,1% 5,3% 9,9% 

A Coruña 19,0% 22,7% 42,4% 5,9% 10,1% 

Arzúa 26,4% 16,6% 40,8% 6,0% 10,2% 

Barbanza 19,0% 19,6% 43,7% 6,3% 11,5% 

Bergantiños 16,2% 21,6% 43,0% 7,1% 12,2% 

Betanzos 17,1% 21,6% 44,7% 7,1% 9,4% 

Eume 17,9% 19,9% 43,9% 7,2% 11,1% 

Ferrol 15,5% 19,0% 49,0% 7,5% 9,0% 

Fisterra 19,5% 15,7% 45,6% 7,5% 11,7% 

Muros 19,3% 20,6% 44,2% 7,6% 8,2% 

Noia 12,8% 16,5% 47,4% 8,5% 14,8% 

O Sar 14,6% 17,5% 47,4% 8,6% 11,9% 

Ordes 12,1% 15,9% 50,8% 9,1% 12,1% 

Ortegal 11,2% 19,3% 47,8% 10,6% 11,0% 

Santiago 9,4% 15,4% 52,7% 12,3% 10,2% 

Terra de Melide 9,6% 15,0% 50,0% 13,3% 12,2% 

Terra de Soneira 7,6% 11,3% 47,0% 20,5% 13,6% 

Xallas 7,4% 10,2% 43,5% 25,0% 13,9% 

Total provincia 11,0% 14,2% 46,5% 15,5% 12,7% 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Censo de Poboación do ano 2011. 

 
Nas seguintes táboas recóllense os datos comarcais desagregados por sexo e observamos que, aínda que 
en todas as comarcas a porcentaxe de mulleres con estudos de terceiro grao é superior a dos homes 
(3,2 puntos porcentuais máis de media), as maiores diferenzas rexístranse ao analizar os datos sobre 
poboación analfabeta ou sen estudos primarios (6,9 puntos porcentuais máis de media). Neste senso, 
destacan especialmente comarcas como as do Xallas, Terra de Soneira ou Muros, onde as mulleres 
analfabetas ou sen estudos acadan un peso moito maior ao peso dos homes, pois a diferenza entre 
mulleres e homes sitúase en torno aos 10 puntos porcentuais.  
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Nivel formativo das mulleres da provincia da Coruña por comarcas. Ano 2011 (%) 
 

Comarcas 
Analfabetas ou sen 

estudos 
Primeiro grao Segundo grao Terceiro grao 

Menores de 16 
anos 

A Barcala 21,4% 17,9% 41,6% 8,7% 10,4% 

A Coruña 9,5% 12,4% 43,6% 21,9% 12,5% 

Arzúa 20,8% 20,7% 41,0% 8,8% 8,8% 

Barbanza 16,2% 15,6% 43,8% 10,0% 14,4% 

Bergantiños 22,5% 18,1% 40,3% 8,1% 11,0% 

Betanzos 13,8% 19,4% 43,9% 12,8% 10,1% 

Eume 11,7% 16,2% 47,1% 15,0% 10,0% 

Ferrol 12,0% 16,8% 46,1% 13,9% 11,2% 

Fisterra 19,1% 19,9% 40,2% 8,9% 11,8% 

Muros 20,2% 19,6% 42,8% 8,9% 8,6% 

Noia 18,2% 16,2% 44,6% 9,6% 11,4% 

O Sar 15,4% 17,5% 45,1% 10,0% 12,0% 

Ordes 22,9% 15,1% 41,0% 9,6% 11,4% 

Ortegal 23,2% 20,9% 39,3% 9,3% 7,4% 

Santiago 9,2% 10,6% 39,6% 27,6% 12,9% 

Terra de Melide 22,9% 21,5% 39,0% 7,4% 9,2% 

Terra de Soneira 31,0% 17,2% 37,2% 5,8% 8,8% 

Xallas 31,8% 14,0% 36,8% 7,3% 10,1% 

Total provincia 13,5% 14,6% 42,8% 17,2% 11,9% 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Censo de Poboación do ano 2011. 

 

  

Nivel formativo dos homes da provincia da Coruña por comarcas. Ano 2011 (%) 
 

Comarcas 
Analfabetos ou sen 

estudos 
Primeiro grao Segundo grao Terceiro grao 

Menores de 16 
anos 

A Barcala 14,1% 22,0% 46,4% 5,7% 11,9% 

A Coruña 5,4% 10,1% 50,8% 19,0% 14,7% 

Arzúa 13,5% 22,6% 48,4% 5,5% 10,1% 

Barbanza 9,2% 17,5% 51,1% 6,9% 15,3% 

Bergantiños 15,4% 21,0% 47,1% 4,5% 12,0% 

Betanzos 8,6% 19,3% 51,7% 8,4% 11,9% 

Eume 7,0% 14,6% 58,4% 9,5% 10,4% 

Ferrol 7,0% 13,0% 54,2% 12,6% 13,2% 

Fisterra 13,1% 23,4% 45,8% 5,2% 12,5% 

Muros 10,3% 18,4% 55,8% 6,0% 9,5% 

Noia 10,8% 19,0% 50,4% 7,5% 12,4% 

O Sar 8,5% 14,1% 57,1% 8,0% 12,2% 

Ordes 15,9% 16,4% 50,4% 5,3% 12,0% 

Ortegal 15,3% 20,3% 49,4% 5,8% 9,2% 

Santiago 5,5% 9,8% 47,7% 22,0% 15,0% 

Terra de Melide 15,1% 23,8% 45,7% 4,3% 11,0% 

Terra de Soneira 20,7% 22,4% 41,0% 4,9% 11,0% 

Xallas 20,6% 19,3% 45,0% 4,7% 10,4% 

Total provincia 8,3% 13,9% 50,5% 13,7% 13,6% 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Censo de Poboación do ano 2011. 

 
O Censo de Poboación permite realizar a nivel provincial análises sobre o nivel de estudos segundo grupos 
de idade da poboación. Deste xeito vemos claras tendencias, pero tamén claras situacións de 
desigualdade. É o caso dos grupos de idade de mulleres e homes maiores de 65 anos, pois 
observamos que mentres 1 de cada 3 homes de 65 anos ou máis é analfabeto ou non ten estudos, 
no caso das mulleres é case 1 de cada 2 (46,5%). Ademais, aínda que a poboación con estudos de 
terceiro grao nesta franxa de idade é moi reducida, comprobamos que a porcentaxe de homes con este 
nivel educativo dobra a de mulleres (8,2% fronte e 4%). 
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O grupo de idade de 46 a 65 anos é o que presenta os valores máis similares entre mulleres e homes, pero 
tamén é o que rexistra aínda a maior diferenza no nivel formativo de segundo grao, pois o 61,7% dos homes 
contan con este nivel educativo fronte ao 55,7% das mulleres. No resto de niveis educativos as diferenzas 
non resultan significativas. En calquera caso, vemos unha clara tendencia a aumentar a porcentaxe de 
poboación con estudos de terceiro grao, pero que é especialmente relevante no caso das mulleres.  
 
Así, detectamos que nos grupos de idade de 26 a 45 anos, poboación que na maioría dos casos rematou 
a súa etapa formativa, a porcentaxe de mulleres que contan con estudos de terceiro grao é maior que a 
porcentaxe de homes (34,9% fronte a 23,3%).  
 

  
Nivel formativo da poboación da provincia da Coruña por grupos de idade. Ano 2011 (%) 
 

Sexo / Grupos de idade 
Analfabetas/os ou 

sen estudos 
Primeiro grao Segundo grao Terceiro grao Total 

Homes 

De 16 a 25 anos 1,6% 13,7% 77,6% 7,1% 100,0% 

De 26 a 45 anos 1,6% 7,6% 67,5% 23,3% 100,0% 

De 46 a 65 anos 6,3% 16,9% 61,7% 15,2% 100,0% 

De 65 e mais 33,7% 31,1% 27,0% 8,2% 100,0% 

Mulleres 

De 16 a 25 anos 1,3% 7,9% 73,0% 17,8% 100,0% 

De 26 a 45 anos 1,1% 5,3% 58,6% 34,9% 100,0% 

De 46 a 65 anos 8,7% 19,4% 55,7% 16,2% 100,0% 

De 65 e mais 46,5% 30,8% 18,6% 4,0% 100,0% 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE, Censo de Poboación do ano 2011. 
 
A diferenza observada no grupo de idade de 26 a 45 anos, repítese no grupo de idade de 16 a 25 anos, 
pois vemos que se rexistra unha diferenza de 10,7 puntos porcentuais entre mulleres e homes con estudos 
de terceiro grao (17,8% das mulleres fronte ao 7,1% dos homes). Neste caso, é probable que as diferenzas 
aumentaran, pois moitas das persoas que forman estes grupos de idade non tiñan rematada a súa etapa 
formativa.  
 
Aínda que os datos analizados non son os máis actuais, por non contar con eles nas bases estatísticas 
oficiais, estes amosan unha nítida tendencia co paso dos anos cara a unha maior formación das 
mulleres máis novas con respecto aos homes da mesma idade dentro da provincia da Coruña. Do 
mesmo xeito, a porcentaxe de poboación con baixos niveis educativos vense reducindo significativamente 
nos últimos anos tanto entre homes como entre mulleres, pero con especial incidencia nestas últimas.  
 
No seguinte gráfico, extraído dos datos que facilita a Enquisa de Poboación Activa para a provincia da 
Coruña, observamos a evolución por sexos da porcentaxe de poboación de entre 25 e 64 anos con baixos 
niveis educativos1. Os datos amosan unha clara tendencia á baixa en ambos sexos practicamente paralela 
ata o ano 2011. A partir deste ano a diferenza entre mulleres e homes comeza a acrecentarse, rexistrando 
unha maior redución, de forma continuada, das mulleres que dos homes, ata acadar unha diferenza de 5 
puntos porcentuais no ano 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 As categorías incluídas para a obtención deste indicador son: analfabetos/as, Educación Primaria, formación e inserción laboral que non precisa 
título de primeira etapa de secundaria, primeira etapa de Educación Secundaria, formación e inserción laboral que precisa título de primeira etapa 
de secundaria e garantía social/iniciación profesional. 
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 Porcentaxe de poboación entre 25 e 64 anos con baixos niveis educativos na provincia da Coruña 
segundo sexo. Período 2000 – 2017  
 

 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE e  MECD. Estatística das Ensinanzas non Universitarias. 

 
Vistos os datos, teremos que analizar nos seguintes capítulos se este incremento continuo do nivel 
formativo das mulleres novas tradúcese nunha maior inserción no mercado de traballo ou se pese aos 
maiores niveis educativos que rexistran hoxe en día continúa a haber desigualdades no ámbito laboral.  
 
 

 
 

 
 
Coa intención de analizar o sistema educativo da provincia da Coruña, dende unha perspectiva de xénero, 
cómpre primeiramente centrarnos no alumnado das ensinanzas non universitarias. O obxectivo é 
comprobar as diferenzas existentes nas distintas etapas, para intentar analizar cales son as explicacións 
máis plausibles destas diferenzas. 
 
Como vemos na seguinte táboa, a maior parte do alumnado matriculado en ensinanzas non universitarias 
atópase en etapas de formación obrigatoria como a Educación Primaria e a Educación Secundaria 
Obrigatoria. O feito de ser formación obrigatoria fai que practicamente a totalidade da poboación entre os 
6 e os 16 anos estea matriculada nestas etapas formativas, polo que as diferenzas no número de 
matriculacións por sexo son as propias da poboación da provincia.  
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Alumnado matriculado nos centros educativos da provincia da Coruña por tipo de ensinanza, sexo 
e tipo de centro. Curso 2016 - 2017. Datos absolutos 
 

Tipo de ensinanza 
Total centros Centros públicos Centros privados 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Educación Infantil 13.677 12.691 9.813 9.155 3.864 3.536 

Educación Primaria 29.708 27.958 21.352 19.885 8.356 8.073 

Educación Secundaria Obrigatoria  18.906 17.839 13.570 12.879 5.336 4.960 

Bacharelato ordinario 6.272 6.917 5.045 5.749 1.227 1.168 

Formación Profesional Básica 1.118 419 1.001 336 117 83 

Ciclos formativos de grao medio ordinarios 3.723 2.529 3.369 1.699 354 830 

Ciclos formativos de grao superior ordinarios 4.178 3.303 3.524 2.550 654 753 

Bacharelato de adultos 1.699 1.722 1.699 1.722 0 0 

Ciclos formativos de grao medio persoas adultas 1.371 1.283 1.371 1.283 0 0 

Ciclos formativos de grao superior persoas adultas 1.681 1.636 1.671 1.602 10 34 

Ensinanzas básicas iniciais e ESO persoas adultas 1.469 1.010 1.437 998 32 12 

Educación Especial 355 192 160 92 195 100 

Programas formativos 36 36 36 36 0 0 

Total 84.193 77.535 64.048 57.986 20.145 19.549 
 

► Fonte: Elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.  

 
Á hora de analizar os datos das etapas non universitarias postobrigatorias, comprobamos que na 
continuación da vía académica, a través do Bacharelato, as diferenzas seguen a ser a priori pouco 
salientables. Porén, si que se observa que ata esta etapa a porcentaxe de homes era maior, en certa 
medida derivado do maior nacemento de homes, e a partir do Bacharelato as mulleres son maioría, co 52% 
das matriculacións rexistradas. 
 

  
Distribución do alumnado matriculado nos centros educativos da provincia da Coruña por tipo de 
ensinanza e sexo. Curso 2016 – 2017. Datos absolutos 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
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Unha explicación sobre a maior porcentaxe de mulleres matriculadas en Bacharelato ten que ver coas taxas 
brutas de alumnado2 que se gradúa na Educación Secundaria Obrigatoria, que como vemos no seguinte 
gráfico son máis altas no caso das mulleres. Con estes datos comprobamos que son máis as mulleres que 
poden acceder aos estudos de Bacharelato ao ter superada a ESO en maior medida que os homes.  
 
Aínda que parece que as diferenzas nas taxas de graduados/as na ESO por sexos veñen reducíndose nos 
últimos anos, o certo é que aínda existe unha diferenza de preto de 10 puntos porcentuais, do que se pode 
deducir que no caso dos rapaces continúa a existir un maior grao de abandono escolar e unha maior 
incorporación á Formación Profesional Básica que no caso das mulleres. 
 

  
Taxas brutas de alumnado que se gradúa en ESO por sexo na provincia da Coruña. Anos 2002 – 
2015   
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE. MECD. Estatística das Ensinanzas non Universitarias. Estimacións intercensais 
da poboación e Cifras de poboación. 

 
As diferenzas rexistradas nas taxas brutas de alumnado que se gradúa na ESO vense incrementadas se 
analizamos as taxas brutas de alumnado que se gradúa no Bacharelato. No seguinte gráfico vemos que as 
diferenzas entre mulleres e homes sitúanse neste caso en torno aos 20 puntos porcentuais, con leves 
diferenzas duns anos a outros, polo que increméntanse as diferenzas entre mulleres e homes en 10 puntos 
porcentuais respecto aos datos analizados sobre a Educación Secundaria Obrigatoria.  
 
Con estes datos pódese deducir que existe unha alta taxa de mulleres que se gradúan no Bacharelato, 
e que, por tanto, teñen maiores opcións para continuar a súa formación académica. No caso dos 
homes, a taxa é notablemente inferior, polo que é probable que, como viramos coa taxa de alumnado que 
se gradúa na ESO, exista maior abandono dos estudos ou unha maior incorporación á Formación 
Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 As taxas brutas de poboación que se gradúa en cada ensino/titulación calcúlanse como a relación entre o alumnado que remata os estudos que 
se citan, independentemente da súa idade, coa poboación total da idade teórica de comezo do último curso do ensino. 
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Taxas brutas de alumnado que se gradúa en bacharelato por sexo na provincia da Coruña. Período 
2002 – 2015 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE. MECD. Estatística das Ensinanzas non Universitarias. Estimacións intercensais 
da poboación e Cifras de poboación. 

 
De xeito contrario ao que se observa na vía académica, e probablemente como consecuencia do que 
sucede nesta, na vía técnica ou profesional existe unha marcada presenza de rapaces, sobre todo nas 
etapas iniciais e nos ciclos ordinarios. Como vimos no gráfico 4, 3 de cada 4 persoas que optan pola 
Formación Profesional Básica son homes, e 3 de cada 5 persoas matriculadas en Ciclos Formativos de 
Grao Medio son homes tamén.  
 
Aínda que os rapaces teñen unha maior presenza na Formación Profesional Básica e nos Ciclos Formativos 
de Grao Medio, cando analizamos as taxas brutas de alumnado que se gradúa como Técnico/Técnica 
auxiliar por sexo, comprobamos que esas diferenzas vense reducidas significativamente. Neste sentido, 
comprobamos que as diferenzas nunca superan os 3 puntos porcentuais e non existe un claro patrón por 
sexos, pois os valores máis altos nesta taxa vanse intercambiando cada ano entre mulleres e homes. 
Destes datos dedúcese que existe unha menor porcentaxe de homes que logran finalizar estes 
estudos, pois contando cunha maior presenza nas matriculacións cabería esperar unha maior taxa de 
gradacións para eles. 
 

  
Taxas brutas de alumnado que se gradúa como Técnico/Técnico auxiliar por sexo na provincia da 
Coruña. Período 2002 – 2015 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE. MECD. Estatística das Ensinanzas non Universitarias. Estimacións intercensais 
da poboación e Cifras de poboación. 

 
Vistos os datos de matriculacións e as taxas de alumnado que se gradúa nas ensinanzas de Educación 
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Ensinanzas formativas de grao medio, cabe esperar que o abandono 
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educativo temperá sexa máis elevado no caso dos rapaces. Neste sentido, se analizamos os datos que 
facilita o IGE3, dispoñibles soamente a nivel autonómico, comprobamos que a situación entre rapaces e 
rapazas é moi diferente. De xeito contrario ao que viramos coas taxa bruta de alumnado que se gradúa nas 
diferentes etapas educativas analizadas, o abandono educativo temperá é significativamente maior 
entre os rapaces que entre as rapazas.  
 
Tamén neste caso vemos que as diferenzas reducíronse nos últimos anos, pois no ano 2002 a diferenza 
entre rapaces e rapazas que non completaron a Educación Secundaria de segunda etapa (Bacharelato ou 
Ensinanzas formativas de grao medio) era de 18 puntos porcentuais, mentres que no 2014, último ano do 
que se dispoñen datos, a diferenza redúcese a 7 puntos porcentuais. En calquera caso, vemos que nos 
últimos anos os datos sobre abandono educativo temperá estanse reducindo paulatinamente, con especial 
incidencia nos rapaces, diminuíndo en 14 puntos porcentuais entre 2002 e 2014. 
 

  
Abandono educativo temperán por sexos en Galicia. Período 2002 – 2014 
 

 
► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do IGE-INE. Enquisa de poboación activa.  

 
O abandono educativo temperá, como vemos, é un fenómeno que ten un compoñente de xénero 
moi destacado. Varias son as hipóteses coas que en diferentes estudos intentan explicar esta situación 
diferencial entre homes e mulleres. Algunhas delas pasan por sinalar a falta de referentes masculinos nas 
primeiras etapas educativas, pois como veremos máis adiante, en torno ao 70% do profesorado dos centros 
de ensinanza non universitaria son mulleres. Pero tamén as propias diferenzas culturais, os estereotipos 
e os roles de xénero poden estar xogando un papel fundamental neste fenómeno, pois segundo 
apuntan moitas e moitos profesionais do sector educativo, obsérvase nas rapazas un maior 
compromiso coas tarefas educativas, mentres que moitos rapaces asumen conductas desafiantes nas 
aulas. Neste sentido, parece necesario analizar os contextos de socialización e reprodución destes 
estereotipos e roles de xénero que poden estar afectando de maneira crucial no desenvolvemento formativo 
de nenos e nenas. Non hai que esquecer, que o sistema educativo baséase na autoridade docente e na 
obediencia do alumnado con respecto ao profesorado, aínda que entre as xeracións se vaia producindo 
unha modificación do equilibrio do poder. E esta relación de poder entronca coa socialización de rapaces e 
rapazas e, por tanto, pode afectar de xeito diferencial a homes e mulleres no seu itinerario formativo. 
Tampouco se poden obviar outros aspectos, non referidos tanto ás características intelectuais ou 
emocionais, senón ao uso dos espazos ou aos contidos traballados.   
 
Diversas enquisas sobre os usos do tempo das e dos adolescentes amosan tamén que, polo xeral, as 
rapazas dedican o dobre ou o triplo de horas aos estudos, e que hábitos como a lectura son máis 
habituais entre as rapazas que entre os rapaces, hábitos que en calquera caso facilitan un maior 
éxito escolar. Precisamente, na enquisa de Compartimos Plan realizada á poboación observamos que ler 

                                                           
3 O abandono educativo temperá calcúlase como a porcentaxe de poboación entre 18 e 24 anos (ambos inclusive) que non completou o nivel de 
Educación Secundaria segunda etapa (Bacharelato ou Ensinanzas formativas de grao medio) e non segue ningún tipo de formación (regrada ou 
non regrada) 
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libros é a actividade de ocio que presenta as maiores diferenzas por sexo no relativo a súa frecuencia. A 
porcentaxe de homes que sinalan non ler “nunca” ou “case nunca” é maior que entre as mulleres, pois 
sitúase nun 39,5% para eles, mentres que nelas descende ao 24,5%. Pola súa parte, un 31,7% das mulleres 
indica que lee libros “todos os días” ou “varias veces á semana”, mentres que esta porcentaxe descende 
ao 20,5% no caso dos homes. 
 
Se entramos a analizar as etapas formativas non universitarias posteriores a Educación Secundaria de 
segunda etapa como son os Ciclos Formativos de Grao Superior, observamos que o equilibrio nas 
matriculacións por sexos é moito maior que o observado nas Formacións Profesionais Básicas ou de grao 
medio, pois neste caso as mulleres representan o 44% das persoas matriculadas nos ciclos ordinarios e o 
49% nos ciclos para persoas adultas. Esta diferenza redúcese nos ciclos formativos de grao superior 
probablemente pola incorporación dun maior número de rapazas procedentes do Bacharelato. 
 
Novamente, comprobamos que aínda que, polo xeral, existe un maior número de homes matriculados en 
ciclos formativos de grao superior, as taxas de mulleres que se gradúan como Técnico/a superior ou 
Técnico/a especialista son máis alta que as dos homes, cunha lixeira redución das diferenzas nos últimos 
anos. 
 

  
Taxas brutas de alumnado que se gradúa como Técnico superior/Técnico especialista por sexo na 
provincia da Coruña. Período 2002 – 2015 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos do INE. MECD. Estatística das Ensinanzas non Universitarias. Estimacións intercensais 
da poboación e Cifras de poboación. 

 
Tanto no caso dos ciclos formativos de grao medio como nos ciclos formativos de grao superior, 
observamos que as taxas brutas de alumando que se gradúa nestas ensinanzas vén aumentando 
continuamente dende o ano 2011, tanto entre os homes como entre as mulleres. Segundo os datos de 
matriculacións do curso 2016-2017 recollidos na táboa que segue, o número de persoas matriculadas en 
Formación Profesional Básica ou en Ciclos Formativos de Grao Medio ou Superior supera ao de persoas 
matriculadas en Bacharelato (15.270 persoas fronte a 13.189), polo que en vista dos datos, parece claro 
que a Formación Profesional está a gañar peso como unha das alternativas para a entrada no mercado 
laboral, especialmente no caso dos homes. 
 
Os estereotipos de xénero poden xogar un papel fundamental tamén á hora de que rapazas e rapaces 
escollan os seus itinerarios formativos. Así o mostran os datos, pois vemos que existen determinadas 
familias formativas nas que se matriculan maioritariamente mulleres e noutras nas que as mulleres apenas 
están representadas. Neste sentido, é probable que o propio mercado de traballo contribúa a perpetuar 
esta situación, pois existen certos nichos de emprego nos que se esixen maioritariamente mulleres (é o 
caso, por exemplo, da atención sociosanitaria e o coidado de persoas), e outros nos que as mulleres teñen 
moi difícil a súa entrada (mecánica, mantemento, electrónica, etc.). 
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Se analizamos os datos sobre o alumnado matriculado en Formación Profesional Básica comprobamos 
que ciclos das familias formativas como “Imaxe persoal” ou “Téxtil, confección e pel” teñen unha presenza 
marcadamente feminina. Pola súa banda, en cursos de familias formativas como “Transporte e mantemento 
de vehículos”, “Madeira, moble e cortiza” ou “Electricidade e electrónica” a presenza de mulleres é moi 
reducida, contando cun alumnado moi masculinizado. 
 

  
Alumnado matriculado en formación profesional básica por familia formativa e sexo na provincia da 
Coruña. Curso 2015 – 2016 
 

FAMILIA FORMATIVA Total Homes Mulleres Porcentaxe de mulleres 

Imaxe persoal 128 22 106 82,8% 

Téxtil, confección e pel 5 1 4 80,0% 

Industrias alimentarias 41 14 27 65,9% 

Artes gráficas 63 32 31 49,2% 

Administración e xestión  122 66 56 45,9% 

Comercio e marketing 71 39 32 45,1% 

Agraria 12 7 5 41,7% 

Hostalería e turismo 165 99 66 40,0% 

Informática e comunicacións 186 152 34 18,3% 

Electricidade e electrónica 223 200 23 10,3% 

Madeira, moble e cortiza 77 70 7 9,1% 

Transporte e mantemento de vehículos 181 174 7 3,9% 

TOTAL 1.380 974 406 29,4% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Estas situacións diferenciais que se observan na Formación Profesional Básica, lonxe de paliarse, 
acrecéntanse se analizamos os datos de matriculacións nos Ciclos Formativos de Grao Medio. 
Concretamente, vemos, por exemplo, que nos cursos relacionados coa “Imaxe persoal” a porcentaxe de 
mulleres matriculadas no curso 2015-2016 foi do 93%, mentres que na Formación Profesional Básica 
representaban o 82,8%4. E o mesmo sucede en cursos relacionados, por exemplo, con “Electricidade e 
electrónica” que contaban cun 10,3% de mulleres matriculadas na Formación Profesional Básica, pero no 
caso dos Ciclos Formativos de Grao Medio apenas representan un 1%. 
 
Analizando os datos dos Ciclos Formativos de Grao Medio, vemos que ata un 69% das persoas 
matriculadas forman parte de familias formativas nas que homes ou mulleres representan máis dun 80% 
ou menos dun 20%. Deste xeito, vemos que aínda hoxe na poboación máis nova os roles e estereotipos 
de xénero continúan a xogar un papel crucial no deseño dos seus itinerarios formativos e, por tanto, 
laborais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Os datos sobre alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio recollen as matriculacións en cursos presencias dos plans LOGSE e 
LOE. Exclúense os datos de matriculados/as en ciclos a distancia. 
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Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao medio presencial por familia formativa e sexo 
na provincia da Coruña. Curso 2015 – 2016 
 

FAMILIA FORMATIVA Total Homes Mulleres Porcentaxe de mulleres 

Imaxe Persoal 424 29 395 93,2% 

Téxtil, confección e pel 38 4 34 89,5% 

Servicios socioculturais e á comunidade 340 51 289 85,0% 

Sanidade 1.335 295 1.040 77,9% 

Química 90 29 61 67,8% 

Administración e Xestión 893 324 569 63,7% 

Comercio y marketing 345 126 219 63,5% 

Industrias alimentarias 158 65 93 58,9% 

Artes gráficas 208 106 102 49,0% 

Hostalería e turismo 613 346 267 43,6% 

Imaxe e son 141 86 55 39,0% 

Actividades físicas e deportivas 68 43 25 36,8% 

Edificación e obra civil 12 8 4 33,3% 

Informática e comunicación 374 329 45 12,0% 

Agraria 182 163 19 10,4% 

Madeira, moble e cortiza 305 287 18 5,9% 

Transporte e mantemento de vehículos 784 766 18 2,3% 

Marítimo-pesqueiras 138 135 3 2,2% 

Electricidade e electrónica 823 811 12 1,5% 

Fabricación mecánica 526 519 7 1,3% 

Instalación e mantemento 350 347 3 0,9% 

TOTAL 8.147 4.869 3.278 40,2% 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 

Como vemos na seguinte táboa, os datos de Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior son moi similares, 
pois nos Ciclos Superiores perpetúase a situación rexistrada na etapa anterior. 
 

  
Alumnado matriculado en ciclos formativos de grao superior presencial por familia formativa e sexo 
na provincia da Coruña. Curso 2015-2016 
 

FAMILIA FORMATIVA Total Homes Mulleres Porcentaxe de mulleres 

Imaxe persoal 206 9 197 95,6% 

Téxtil, confección e pel 108 6 102 94,4% 

Servicios socioculturais e á comunidade 1.018 152 866 85,1% 

Sanidade 1.117 294 823 73,7% 

Administración e xestión 1.314 508 806 61,3% 

Comercio y marketing 204 86 118 57,8% 

Química 369 161 208 56,4% 

Industrias alimentarias 80 38 42 52,5% 

Hostalería y turismo 781 373 408 52,2% 

Artes gráficas 22 12 10 45,5% 

Edificación e obra civil 402 225 177 44,0% 

Imaxe e son 432 278 154 35,6% 

Actividades físicas y deportivas 341 261 80 23,5% 

Agraria 184 148 36 19,6% 

Madeira, moble e cortiza 45 37 8 17,8% 

Informática e comunicacións 1.002 857 145 14,5% 

Instalación e mantemento 154 133 21 13,6% 

Enerxía e auga 133 124 9 6,8% 

Electricidade e electrónica 711 672 39 5,5% 

Fabricación mecánica 173 167 6 3,5% 

Marítimo-pesqueira 213 209 4 1,9% 

TOTAL 9.259 4.992 4.267 46,1% 
 

 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
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Á hora de analizar as diferenzas rexistradas nas matriculacións realizadas por sexos segundo tipo de centro 
nas diferentes etapas educativas non universitarias, vemos que estas son soamente significativas nos tres 
niveis de Formación Profesional. Como vemos na seguinte táboa, a porcentaxe de mulleres matriculadas 
en Formación Profesional en centros privados é notablemente superior á de homes (27% das mulleres 
fronte ao 12% dos homes). 
 

  
Alumnado matriculado en Formación Profesional por tipo de centro e sexo. Curso 2016-2017. 
 

Tipo de ensinanza 
Centros públicos Centros privados % en Centros privados 

Homes Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres 

Formación profesional básica 1.001 336 117 83 10% 20% 

Ciclos formativos de grao medio ordinarios 3.369 1.699 354 830 10% 33% 

Ciclos formativos de grao superior ordinarios 3.524 2.550 654 753 16% 23% 

Total formación profesional 7.894 4.585 1.125 1.666 12% 27% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Unha posible explicación deriva da propia oferta formativa dos centros públicos e privados na provincia, 
pois os centros privados centran a súa oferta en ciclos formativos da familia de Administración e Xestión e 
tamén da familia de Sanidade, que como vimos, teñen unha marcada presenza de mulleres. 
 
Non só no itinerario formativo técnico e profesional se observan situacións diferenciais entre homes e 
mulleres. Como vemos na seguinte táboa, no Bacharelato tamén vemos que as modalidades de 
Humanidades e Artes contan cunha maior presenza de rapazas (65,3% e 68,8% respectivamente), mentres 
que na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía as mulleres perden peso en favor dos homes (45% de 
mulleres). 
 

  
Alumnado matriculado en bacharelato por modalidade e sexo na provincia da Coruña. Curso 2015-
2016 
 

MODALIDADES Total Homes Mulleres Porcentaxe de mulleres 

Ciencias/ Ciencias e Tecnoloxía 7.077 3.893 3.184 45,0% 

Humanidades 1.036 359 677 65,3% 

Ciencias Sociais 2.255 1.056 1.199 53,2% 

Humanidades e Ciencias Sociais 3.176 1.327 1.849 58,2% 

Artes 618 193 425 68,8% 

Todas as modalidades 14.162 6.828 7.334 51,8% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Cos datos analizados ata o de agora, puidemos comprobar que existe un marcado compoñente de xénero 
na situación que se da para homes e mulleres na etapa formativa postobrigatoria non universitaria. Esta 
situación diferencial para homes e mulleres vén marcada pola diferente socialización que nenos e nenas 
reciben na súa etapa escolar, na que interveñen múltiples factores: o grupo de iguais, o profesorado, o 
comportamento de nais e pais, os contidos dos libros de texto, pero tamén outros como os medios de 
comunicación. A diferente socialización tende a perpetuar, aínda que non de maneira intencionada, os 
estereotipos e roles de xénero, de feito que inflúen de xeito decisivo nos diferentes itinerarios formativos 
que rapaces e rapazas seguen unha vez rematada a formación obrigatoria. Neste sentido, os datos 
analizados sobre Ciclos Formativos e Bacharelato son claros e mostran perfectamente o impacto dos roles 
de xénero. 
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Como xa comentáramos anteriormente, non só entre o alumnado existente se atopan diferenzas 
salientables por sexo. Tamén entre o propio profesorado repítense certos patróns e roles de xénero 
tradicionais. Así, vemos que naquelas etapas de traballo coa infancia e con nenos/as máis pequenos/as a 
porcentaxe de mestras é moi superior á de mestres (84,3% fronte a 15,7%), polo que nas aulas da rapazada 
máis cativa establécese unha extensión dos roles tradicionais de xénero, que outorgan o papel de 
coidadoras ás mulleres. 
 
Se analizamos os datos do profesorado de Educación Especial, volvemos a observar unha inmensa maioría 
de mulleres entre o profesorado, pois representan ata o 81,4%. Novamente o rol de coidados 
tradicionalmente asociado ás mulleres ten un papel fundamental á hora de configurar a distribución por 
sexos do profesorado neste tipo de ensinanzas. 
 
O feito de que nas aulas de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Especial existan poucos 
mestres pode ter unha repercusión moi importante nos procesos de socialización de nenos e nenas, pois é 
precisamente nestas idades cando se interiorizan os roles e os estereotipos de xénero. A falta de referentes 
masculinos na educación e nos coidados pode converterse nunha ameaza para a superación entre a 
poboación destes roles tradicionais. 
 
Soamente cando aumentamos as idades e os niveis educativos a situación comeza a equilibrarse, aínda 
que as mulleres continúan a ser maioría. Concretamente, o 39,9% do profesorado de ESO, Bacharelato 
e Formación Profesional na provincia da Coruña é home, fronte ao 60,1% das mulleres. Neste senso, 
vemos que conforme os roles de coidado van desaparecendo, a presenza de homes entre o profesorado 
comeza a aumentar. 
 

  
Profesorado de ensinanzas non universitarias do réxime xeral por tipo de ensinanza e sexo na 
provincia da Coruña5. Curso 2016 - 2017 

 

Tipo de ensinanza  
Datos absolutos Porcentaxes 

Total Homes Mulleres Homes Mulleres 

TOTAL 16.211 4315 11896 26,6% 73,4% 

E. Infantil e E. Primaria 7.482 1174 6308 15,7% 84,3% 

ESO, Bacharelatos e F. Profesional 6.918 2762 4156 39,9% 60,1% 

Ambos grupos6 1.607 341 1266 21,2% 78,8% 

E. Especial específica 204 38 166 18,6% 81,4% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 

 
Non só nas ensinanzas do réxime xeral se observan situación desiguais por sexo, pois estas tamén se 
observan entre o profesorado de ensinanzas non universitarias do réxime especial. Na seguinte táboa 
vemos, por exemplo, que as mulleres contan cun peso importante entre o profesorado de Escolas Oficiais 
de Idiomas (76,3%), algo que probablemente ten que ver co propio itinerario formativo que seguen moitas 
mulleres. Como viramos anteriormente, as mulleres son maioría nos Bacharelatos de Humanidades, algo 
que sucede tamén nas ensinanzas universitarias. 
 
Pola súa parte, os homes son inmensa maioría entre o profesorado dos Centros de Ensinanzas Deportivas 
(85%), ámbito tradicionalmente moi masculinizado. 
 
 

 
 

                                                           
5 Inclúe profesorado de centros públicos e privados. 
6 Refírese a profesorado que compatibiliza a ensinanza en E.  Infantil / E. Primaria e en E. Secundaria / Formación Profesional. 
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Profesorado de ensinanzas non universitarias do réxime especial por tipo de ensinanza e sexo na 
provincia da Coruña7. Curso 2016 - 2017 
 

Tipo de ensinanza  
Valores absolutos Porcentaxes 

Total Homes Mulleres Homes Mulleres 

Todos los Centros 1.006 546 460 54,3% 45,7% 

Escolas de Arte  e C. Estudios Sup. Artes Plásticas e Deseño 91 48 43 52,7% 47,3% 

Centros EE. da Música 401 244 157 60,8% 39,2% 

Centros EE. da Danza 11 4 7 36,4% 63,6% 

Escolas de EE. de la Música  e/ou Danza 289 187 102 64,7% 35,3% 

Escolas Oficiais de Idiomas 194 46 148 23,7% 76,3% 

Centros de EE. Deportivas 20 17 3 85,0% 15,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
No detalle comarcal, observamos que en todos os casos a porcentaxe de mulleres é moi superior á de 
homes entre o profesorado das ensinanzas non universitarias. Cabe destacar, porén, que son as comarcas 
da Costa Este da provincia (Muros, Noia, Barbanza e Fisterra) as que presentan as maiores porcentaxes 
de homes entre o seu profesorado. 
 

  
Distribución por sexo de profesorado de ensinanzas non universitarias de centros públicos por sexo 
segundo comarca na provincia da Coruña. Curso 2016 – 2017 (valores porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
 

 
 

 
 

A universidade ten un papel fundamental na sociedade, pois permite avanzar no coñecemento para poder 
afrontar os retos sociais e tecnolóxicos do futuro. Ademais, ofrece á poboación maiores oportunidades de 
éxito laboral, permite incrementar as redes de contactos e facilita o desenvolvemento do talento persoal. 
Porén, fai pouco máis dun século, as mulleres tiñan restrinxida a entrada á Universidade.  
 

                                                           
7 Inclúe profesorado de centros públicos e privados. 
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Precisamente unha muller nacida na provincia da Coruña, Concepción Arenal, desafiou ao sistema e 
accedeu a esta institución, aínda que para facelo tivo que vestirse de home. Posteriormente conseguiu a 
autorización do reitor para acudir ás clases, pero meramente como oínte e sen posibilidade de obter a 
titulación. Hoxe en día, as mulleres son maioría nas aulas universitarias, representando en torno ao 55% 
do alumnado. 
 
Nos últimos anos a poboación universitaria de Galicia reduciuse moi significativamente, ao igual que sucede 
coa poboación en idade universitaria. En total, no ano 2016 había en torno a 17.000 estudantes 
universitarios/as menos que no ano 2007, pero se tomamos como referencia o ano 2001, a poboación 
reduciuse case á metade, pois as universidades de Galicia contaban naquel ano con 95.349 estudantes, 
mentres que no ano 2016 a poboación universitaria de Galicia era de 53.710 persoas.  

 

  
Estudantes que se matricularon nas universidades galegas segundo sexo. Período 2007 – 2016 
(valores absolutos) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 

No seguinte gráfico vemos que aínda que as porcentaxes de mulleres e homes matriculadas/os nas 
universidades galegas tenden a equilibrarse nos últimos anos, aínda hoxe a presenza de mulleres 
é maioritaria (54,9% fronte a 45,1% no ano 2016). 
 

  
Distribución por sexos do alumnado matriculado nas universidades galegas. Anos 2007 – 2016 
(valores porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
 

Se entramos na análise sobre o alumnado matriculado nas universidade galegas segundo área científica 
comprobamos que a máis escollida polas mulleres é a de Ciencias Socias e Xurídicas, pois o 46,9% das 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Homes 30.013 28.121 31.122 27.893 28.372 27.802 26.970 26.612 24.848 24.207

Mulleres 40.828 39.722 34.440 36.807 36.998 35.235 35.160 32.741 30.474 29.503
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mulleres están matriculadas nesta área. No caso dos homes a rama de Enxeñería e Arquitectura é a 
maioritaria, pois o 39,1% dos homes están matriculados nesta área, seguido da área de Ciencias Sociais e 
Xurídicas, co 36,9% dos homes matriculados. 
 

  
Alumnado matriculado nas universidades galegas segundo área científica. Ano 2016 
 

Área científica 
Valores absolutos Porcentaxes 

Mulleres Homes Mulleres Homes 

Ciencias da Saúde 6.821 2.490 23,1% 10,3% 

Artes e Humanidades 2.921 1.454 9,9% 6,0% 

Ciencias Sociais e Xurídicas 13.847 8.937 46,9% 36,9% 

Ciencias  2.214 1.870 7,5% 7,7% 

Enxeñería e Arquitectura 3.700 9.456 12,5% 39,1% 

Total 29.503 24.207 100,0% 100,0% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Do mesmo xeito que viramos nos datos sobre Formación Profesional e Bacharelato, na etapa universitaria 
tamén se observa o impacto dos roles e estereotipos de xénero nos itinerarios formativos que seguen 
mulleres e homes. No seguinte gráfico vemos que nas áreas científicas de Ciencias da Saúde, as mulleres 
representan a case 3 de cada 4 persoas matriculadas, mentres que na rama de Enxeñería e Arquitectura 
sucede xustamente o contrario, pois os homes representan a cerca de 3 de cada 4 persoas matriculadas. 
 

  
Distribución por sexos do alumnado matriculado nas universidades galegas segundo área 
científica. Ano 2016 (valores porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Vistos os datos parece claro que os estereotipos de xénero xogan un rol fundamental para explicar esta 
situación. Neste sentido, cabe retrotraernos á primeira infancia para buscar explicacións ás diferenzas que 
se dan nos datos do alumnado universitario, pois se analizamos os xogos de nenos e nenas é probable 
que en moitos caso vexamos a nenos xogando a montar pezas, mentres que moitas nenas xogan a coidar 
bonecas. Xogos que se asocian ao traballo industrial e ao traballo de coidados respectivamente, e que se 
ven reproducidos en moitos casos á hora de escoller os estudos, tamén na etapa universitaria. 
 
Se analizamos a evolución dos últimos 15 anos observamos que a situación, lonxe de mudar, acrecenta as 
diferenzas observadas, pois vemos que nas áreas de Enxeñería e Arquitectura e Ciencias a presenza de 
mulleres vense reducindo paulatinamente nos últimos anos, mentes que nas áreas de Ciencias da Saúde 
ou Artes e Humanidades as diferenzas que se rexistran son moi leves. 
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Porcentaxe de mulleres entre o alumnado matriculado nas universidades galegas segundo área 
científica. Período 2001 – 2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 
 

Aínda que nos últimos anos as mulleres representan de media en torno ao 55% do alumnado matriculado, 
vemos que cando analizamos ao alumnado titulado as mulleres representan en torno ao 60%, polo que se 
observa, ao igual que sucedía na Formación Profesional e no Bacharelato, un maior éxito das mulleres na 
etapa académica universitaria. 
 

  
Distribución por sexos do alumnado titulado nas universidades galegas. Período 2001 – 2016 
(Valores porcentuais) 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Na seguinte táboa recóllense os datos de alumnado de Grao matriculado e titulado no Sistema Universitario 
de Galicia e vemos que o maior número de matrículas rexístrase no ámbito de Enxeñería, Industria e 
Construción no caso dos homes, e no ámbito de Saúde e Servizos Socias no caso das mulleres. 
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Número de estudantes que se matricularon e titularon en Grao en Galicia segundo ámbito de 
estudio e sexo. Curso 2015 - 2016 (valores absolutos) 
 

Ámbito de estudio 
Homes Mulleres 

Matriculados Titulados Matriculadas Tituladas 

Total Educación 1.259 205 4.955 1.060 

Formación de docentes de ensinanza infantil 175 25 2.018 448 

Formación de docentes de ensinanza primaria 850 148 1.755 375 

Outra Formación de persoal docente e ciencias da educación 234 32 1.182 237 

Total Artes e humanidades 1.674 204 3.270 504 

Técnicas audiovisuais e medios de comunicación 253 31 441 97 

Artes 304 38 595 91 

Linguas 586 60 1.907 257 

Humanidades 531 75 327 59 

Total Ciencias sociais, periodismo e documentación 1.553 190 1.856 305 

Psicoloxía 195 29 563 114 

Economía 772 96 584 87 

Outras Ciencias sociais e do comportamento 454 49 417 57 

Periodismo e información 132 16 292 47 

Total Negocios, administración e dereito 4.497 577 5.778 916 

Administración e xestión de empresas 3.236 403 3.436 554 

Outra Educación comercial e empresarial 275 31 513 79 

Dereito 986 143 1.829 283 

Total Ciencias 1.920 209 2.138 318 

Ciencias da vida 679 91 975 173 

Ciencias Físicas, químicas, xeolóxicas 1.006 97 919 113 

Matemáticas e Estatística 235 21 244 32 

Total Informática 1.675 181 237 27 

Informática 1.675 181 237 27 

Total enxeñería, industria e construción 5.813 673 2.572 343 

Enxeñerías 4.448 492 1.503 204 

Arquitectura e construción 1.365 181 1.069 139 

Total Agricultura, gandería, silvicultura, pesca e veterinaria 579 64 698 88 

Agricultura, gandería y pesca 427 50 227 35 

Veterinaria 152 14 471 53 

Total Saúde e servicios sociais 2.162 317 6.092 1.130 

Medicina 787 95 1.559 207 

Enfermería e atención a enfermos 379 80 1.918 426 

Outras ciencias da saúde 893 122 2.136 374 

Traballo social e orientación 103 20 479 123 

Total Servicios 1.409 205 642 93 

Deportes 1.076 165 261 37 

Turismo e Hostalería 144 14 338 53 

Outros Servicios 189 26 43 3 

TOTAL 22.541 2.825 28.238 4.784 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos extraídos de Estatística das Ensinanzas non universitarias. Subdirección Xeral de Estatística e 
Estudios do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte 

 
Como víramos no caso da Formación Profesional, nas ensinanzas universitarias de Grao existe certa 
reprodución dos estereotipos e roles de xénero. Neste sentido, vemos que os graos do ámbito da Formación 
de docentes de ensinanza infantil, Enfermería e atención a enfermos, e Traballo Social e orientación contan 
con máis dun 80% de mulleres entre o seu alumnado. A estes séguenlles outros ámbitos de formación 
tamén moi feminizados como os de Linguas, Veterinaria ou Psicoloxía, todos eles con máis dun 70% de 
mulleres no seu alumnado. 
 
Pola súa banda, os ámbitos de estudo máis masculinizados son os de Informática ou Deportes, con máis 
dun 80% de homes entre o seu alumnado matriculado e titulado, seguido doutros como os das Enxeñarías, 
con máis dun 70% de homes entre o seu alumnado. 
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Distribución por sexos do alumnado matriculado e titulado en Grao en Galicia segundo ámbito de 
estudio. Curso 2015 – 2016 (valores porcentuais) 
 

Ámbito de estudio 
Matriculados/as Titulados/as 

Homes Mulleres Homes Mulleres 

Total Educación 20,3% 79,7% 16,2% 83,8% 

Formación de docentes de ensinanza infantil 8,0% 92,0% 5,3% 94,7% 

Formación de docentes de ensinanza primaria 32,6% 67,4% 28,3% 71,7% 

Outra Formación de persoal docente e ciencias da educación 16,5% 83,5% 11,9% 88,1% 

Total Artes e humanidades 33,9% 66,1% 28,8% 71,2% 

Técnicas audiovisuais e medios de comunicación 36,5% 63,5% 24,2% 75,8% 

Artes 33,8% 66,2% 29,5% 70,5% 

Linguas 23,5% 76,5% 18,9% 81,1% 

Humanidades 61,9% 38,1% 56,0% 44,0% 

Total Ciencias sociais, periodismo e documentación 45,6% 54,4% 38,4% 61,6% 

Psicoloxía 25,7% 74,3% 20,3% 79,7% 

Economía 56,9% 43,1% 52,5% 47,5% 

Outras Ciencias sociais e do comportamento 52,1% 47,9% 46,2% 53,8% 

Periodismo e información 31,1% 68,9% 25,4% 74,6% 

Total Negocios, administración e dereito 43,8% 56,2% 38,6% 61,4% 

Administración e xestión de empresas 48,5% 51,5% 42,1% 57,9% 

Outra Educación comercial e empresarial 34,9% 65,1% 28,2% 71,8% 

Dereito 35,0% 65,0% 33,6% 66,4% 

Total Ciencias 47,3% 52,7% 39,7% 60,3% 

Ciencias da vida 41,1% 58,9% 34,5% 65,5% 

Ciencias Físicas, químicas, xeolóxicas 52,3% 47,7% 46,2% 53,8% 

Matemáticas e Estatística 49,1% 50,9% 39,6% 60,4% 

Total Informática 87,6% 12,4% 87,0% 13,0% 

Informática 87,6% 12,4% 87,0% 13,0% 

Total enxeñería, industria e construción 69,3% 30,7% 66,2% 33,8% 

Enxeñerías 74,7% 25,3% 70,7% 29,3% 

Arquitectura e construción 56,1% 43,9% 56,6% 43,4% 

Total Agricultura, gandería,  silvicultura, pesca e veterinaria 45,3% 54,7% 42,1% 57,9% 

Agricultura, gandería y pesca 65,3% 34,7% 58,8% 41,2% 

Veterinaria 24,4% 75,6% 20,9% 79,1% 

Total Saúde e servicios sociais 26,2% 73,8% 21,9% 78,1% 

Medicina 33,5% 66,5% 31,5% 68,5% 

Enfermería e atención a enfermos 16,5% 83,5% 15,8% 84,2% 

Outras ciencias da saúde 29,5% 70,5% 24,6% 75,4% 

Traballo social e orientación 17,7% 82,3% 14,0% 86,0% 

Total Servicios 68,7% 31,3% 68,8% 31,2% 

Deportes 80,5% 19,5% 81,7% 18,3% 

Turismo e Hostalería 29,9% 70,1% 20,9% 79,1% 

Outros Servicios 81,5% 18,5% 89,7% 10,3% 

TOTAL 44,4% 55,6% 37,1% 62,9% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de 
Galicia. 

 
En calquera caso, os datos reflicten tamén cambios salientables en moitos ámbitos de estudos como a 
Medicina ou o Dereito, carreiras e profesións historicamente masculinizadas que hoxe en día contan cunha 
presenza maioritaria de mulleres, e que ten a súa consecuencia na conquista laboral de sectores nos que 
as mulleres apenas estaban representadas non hai moito tempo. Máis difícil parece a incorporación de 
homes a profesións historicamente feminizadas como as de Maxisterio ou Enfermería, pois, segundo os 
datos do Sistema Universitario de Galicia, a súa presenza nestes ámbitos de estudo é moi minoritaria. 
Neste sentido, parece que as mulleres son as que están a liderar os cambios que se están a dar na 
sociedade de cara a reducir a segregación horizontal no sistema educativo e, por tanto, no mercado laboral. 
Cambios que no caso dos homes estanse a producir a un ritmo moito máis lento. 
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Dentro do Sistema Universitario, o doutorado é o último e máis importante grao académico que confire a 
Universidade e que pode conseguir unha persoa. Vistos os datos de alumnado de Grao cabería esperar 
que neste última etapa universitaria a presenza de mulleres fose tamén maioritaria. Porén, neste caso as 
mulleres apenas representan o 50%. Concretamente, no ano 2016, último ano para o que se teñen datos, 
o 49,2% das teses doutorais aprobadas foron realizadas por mulleres. 
 

   
Teses doutorais aprobadas polas universidades públicas de Galicia por sexo. Período 2012 – 2016 
(valores absolutos e porcentuais) 
 

Ano Total Homes Mulleres Porcentaxe de mulleres 

2012 9.782 4.919 4.863 49,7% 

2013 10.118 5.059 5.059 50,0% 

2014 10.544 5.316 5.228 49,6% 

2015 13.400 6.858 6.542 48,8% 

2016 18.323 9.312 9.011 49,2% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de 
Galicia. 

 
Se atendemos aos datos do seguinte gráfico comprobamos que as idades nas que se aproban a maior 
parte das teses doutorais sitúanse entre os 30 e os 39 anos, polo que é posible que a maternidade 
xogue un papel importante para que algunhas mulleres decidan non continuar cos estudos de 
doutoramento, algo que pode ter unha menor influenza no caso dos homes. 
 

  
Teses doutorais aprobadas polas universidades públicas de Galicia por sexo e grupos de idade. 
Ano 2016 
 

 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de 
Galicia. 

 
 

 
 
Na análise realizada sobre o profesorado nos centros educativos de ensinanza non universitaria, veuse que 
a maioría do profesorado está representado por mulleres, tanto a nivel provincial como en cada unha das 
comarcas que conforman a provincia. Porén, a situación varía moi significativamente na educación 
universitaria. Neste caso, o profesorado está representado na súa maioría por homes. Concretamente, 
no conxunto das universidades galegas no curso 2015-2016 máis do 60% dos profesores universitarios 
eran homes, mentres que as mulleres representaban menos dun 40%. Situación completamente 
diferencial á observada nas ensinanzas non universitarias, pois nese caso a porcentaxe de mulleres 
era do 71%.  
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A situación varía moi significativamente se analizamos as diferentes categorías do profesorado, pois vemos 
que soamente nas categorías con maior inestabilidade laboral existe unha leve maioría de mulleres. 
É o caso do profesorado axudante, no que as mulleres representan o 51,1%. Polo súa parte, nas categorías 
con maior estabilidade laboral a presenza de homes é amplamente maioritaria. É o caso do profesorado 
titular, no que os homes representan o 58,8%, pero destaca especialmente a categoría de 
profesorado catedrático, pois menos dunha cuarta parte son mulleres. 
 

  
Profesorado de educación universitaria por categoría e sexo na provincia da Coruña. Curso 2015 – 
2016 
 

Categoría do profesorado Total Homes Mulleres Porcentaxe  de mulleres 

Catedráticos/as 671 518 153 22,8% 

Catedráticos/as de Universidade 601 474 127 21,1% 

Catedráticos/as de Escola Universitaria 70 44 26 37,1% 

Profesores/as titulares 2.147 1.263 884 41,2% 

Titulares de Universidade 1.878 1.089 789 42,0% 

Titulares de Escola Universitaria 269 174 95 35,3% 

Profesor/a asociado 771 514 257 33,3% 

Profesor/a asociado/a 533 364 169 31,7% 

Profesor/a asociado/a Ciencias da Saúde 238 150 88 37,0% 

Profesor/a axudante 131 64 67 51,1% 

Profesor/a axudante 9 5 4 44,4% 

Profesor/a axudante doutor 122 59 63 51,6% 

Outros/as 1.105 558 547 49,5% 

Profesor/a colaborador 66 45 21 31,8% 

Profesor/a contratado doutor 695 342 353 50,8% 

Profesor/a emérito 5 4 1 20,0% 

Profesor/a visitante 6 0 6 100,0% 

Anteriores á LOU 0 0 0 0,0% 

Outras categorías 333 167 166 49,8% 

TOTAL 4.825 2.917 1.908 39,5% 
 

► Fonte: elaboración propia a partir dos datos do IGE facilitados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de 
Galicia. 

 
Estes datos amosan unha clara situación de desigualdade entre o profesorado universitario, pois 
están relacionados co concepto de teito de cristal. Parece claro que nas universidades, ao igual que 
sucede noutros ámbitos laborais, as mulleres atopan barreiras á hora de abrirse paso nas súas 
carreiras profesionais e optar a postos de maior responsabilidade. 
 
 

 
 
► A escola está considerada como un dos axentes socializadores máis importantes.  

 
Precisamente na etapa escolar confórmase a identidade de xénero, e os comportamentos e os contidos 
visualizados a idades temperás xogan un papel determinante neste sentido. A socialización producida 
na etapa escolar está condicionada por varios factores: o grupo de iguais, o profesorado, o 
comportamento doutras nais e pais, os contidos dos libros de texto, etc. A visualización de todos 
estes factores determina as pautas de comportamento, xa que na escola non só se aprenden os 
coñecementos explícitos no currículo escolar. Certas pautas e destrezas veñen dados polo currículo oculto, 
que é diferente para nenas e nenos, o que provoca desigualdades de base que se fan máis aparentes en 
etapas posteriores de desenvolvemento. 
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► Aínda que non de maneira intencionada, na escola continúan a reproducirse estereotipos e 
roles patriarcais. 

 
Estes estereotipos non só xeran una connotación pexorativa sobre o sexo feminino, senón que 
limitan e restrinxen as actuacións das mulleres, pero tamén dos homes. O xénero entendido como a 
construción social edificada sobre a variable biolóxica sexo, crea un comportamento esperado para homes 
e mulleres polo mero feito de selo. É o comportamento percibido pola sociedade como “correcto” e 
encóntrase moi interiorizado e naturalizado. Ás mulleres atribúeselles o rol de coidadoras, relacionado co 
ámbito privado-doméstico, máis afastado da vida pública e da participación social e comunitaria. 
 
 
► En termos xerais, as mulleres dispoñen dun nivel formativo inferior ao dos homes. 

 
Un dos primeiros puntos analizados foi o nivel formativo da poboación, que, como vimos, en Galicia é 
relativamente máis baixo ao que se rexistra no conxunto do Estado, algo que afecta en maior medida ás 
mulleres. Na análise dos datos comprobamos que estes teñen unha lectura xeracional, pois aínda que as 
mulleres hoxe en día acceden cada vez máis á educación superior, e incluso en maior medida que os 
homes, existe un grupo moi importante de mulleres maiores na provincia da Coruña que tiveron 
enormes dificultades para acceder á educación regrada ou continuar cos seus estudos unha vez 
rematada a Educación Primaria. Unha realidade que ten unha especial incidencia en comarcas como as 
do Xallas, Terra de Soneira ou Muros, pois a diferenza entre mulleres e homes sen estudos ou 
analfabetos/as sitúase en torno aos 10 puntos porcentuais.  
 
A tendencia observada dos últimos anos mostra, porén, que tanto no caso dos homes como das mulleres 
a porcentaxe de poboación con Educación Primaria ou menor rango de estudos vaise reducindo, pero 
especialmente no caso das mulleres. Do mesmo xeito, aumenta a poboación con Estudos Superiores, 
tamén en maior medida para as mulleres que para os homes. Neste sentido, comprobamos que nos grupos 
de idade de 26 a 45 anos, poboación que na maioría dos casos rematou a súa etapa formativa, a porcentaxe 
de mulleres que rexistran estudos de terceiro grao é maior que a porcentaxe de homes. 
 
 
► Presenza de roles e estereotipos de xénero que afectan de xeito diferencial a homes e a 

mulleres no seu itinerario formativo. 
 
Cando entramos na análise sobre alumnado das etapas non universitarias atopamos tamén varios puntos 
a destacar. En primeiro lugar, chaman a atención os datos diferenciais nas taxas de graduación tanto en 
Educación Secundaria Obrigatoria como en Bacharelato. Neste sentido, comprobamos que son máis as 
mulleres que poden acceder aos estudos de Bacharelato ao ter superada a ESO, en maior medida que os 
homes, pois contan cunha taxa de graduación na ESO 10 puntos porcentuais superior á deles. Esta 
diferenza acentúase cando analizamos os datos das taxas de graduación en Bacharelato, pois a diferenza 
aumenta ata os 20 puntos porcentuais.  
 
Destes datos despréndese que as mulleres teñen maiores opcións para continuar a súa formación 
académica, mentres que no caso dos homes existe un maior abandono dos estudos ou unha maior 
incorporación á Formación Profesional. De feito, 3 de cada 4 persoas que optan pola Formación 
Profesional Básica son homes, e 3 de cada 5 persoas matriculadas en Ciclos Formativos de Grao Medio 
tamén o son. Ademais, o abandono educativo temperá é significativamente maior entre os rapaces que 
entre as rapazas, situándose no ano 2016 no 22% para eles e no 15% para elas. 
 
O abandono educativo temperá e os diferentes resultados académicos de homes e mulleres, como vimos, 
son fenómenos cun compoñente de xénero moi destacado para os que existen numerosas hipóteses 
explicativas. Como sinalamos ao longo capítulo, algunhas delas pasan por sinalar a falta de referentes 
masculinos nas primeiras etapas educativas, pero tamén as propias diferenzas culturais, os 
estereotipos e os roles de xénero poden estar xogando un papel fundamental neste fenómeno. 
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Como se sinalaba anteriormente, non hai que esquecer que, o sistema educativo baséase na obediencia e 
a subordinación do alumnado con respecto ao profesorado, unha relación de poder que entronca coa 
socialización de homes e mulleres e que, por tanto, pode afectar de xeito diferencial a homes e mulleres 
no seu itinerario formativo. 
 
Tamén vimos que á hora de que rapazas e rapaces escollan os seus itinerarios formativos os estereotipos 
de xénero entran en xogo. Así o mostran os datos de matriculación da formación profesional, pois vimos 
que existen determinadas familias formativas nas que se matriculan maioritariamente mulleres e 
noutras nas que as mulleres apenas están representadas. Neste sentido, comprobamos que ciclos das 
familias formativas como “Imaxe persoal” ou “Téxtil, confección e pel” están marcadamente feminizados. 
Pola súa banda, en cursos de familias formativas como “Transporte e mantemento de vehículos”, “Madeira, 
moble e cortiza” ou “Electricidade e electrónica” a presenza de mulleres é moi reducida, contando cun 
alumnado moi masculinizado. 
 
Tamén no Bacharelato vemos que as modalidades de Humanidades e Artes contan cunha maior presenza 
de mulleres (65,3% e 68,8% respectivamente), mentres que na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía as 
mulleres perden peso en favor dos homes (45% de mulleres). Situación que se replica na etapa 
universitaria, pois nas áreas científicas de Ciencias da Saúde, as mulleres representan a case 3 de cada 4 
persoas matriculadas, mentres que na rama de Enxeñería e Arquitectura sucede xustamente o contrario, 
pois os homes representan a cerca de 3 de cada 4 persoas matriculadas. 
 
En base a todo isto, sería de interese desenvolver dende as diferentes administracións programas de 
motivación e orientación vocacional dirixidas ao alumnado da ESO, Bacharelato e Formación Profesional, 
dende unha perspectiva de xénero, poñendo o foco nos rapaces, para intentar rachar co seu maior 
absentismo escolar e abandono dos estudos a idades temperás, e nas rapazas, para intentar achegalas a 
aqueles estudos de perfil máis técnico e tecnolóxico. Existe, porén, un espazo para a esperanza, pois os 
datos reflicten algúns cambios salientables en ámbitos de estudos como a Medicina ou o Dereito, carreiras 
e profesións historicamente masculinizadas que hoxe en día contan cunha presenza maioritaria de 
mulleres, e que ten a súa consecuencia na conquista laboral de sectores nos que as mulleres apenas 
estaban representadas ata non hai moito tempo. Máis difícil parece a incorporación de homes a profesións 
historicamente feminizadas como as de Maxisterio ou Enfermería, pois, segundo os datos do Sistema 
Universitario de Galicia, a súa presenza nestes ámbitos de estudo é moi minoritaria. Neste sentido, parece 
que as mulleres son as que están a liderar os cambios que se están a dar na sociedade de cara a reducir 
a segregación horizontal no sistema educativo e, por tanto, no mercado laboral. Cambios que no caso dos 
homes estanse a producir a un ritmo moito máis lento. 
 
 
► As mulleres son maioría nas universidades galegas pero nos estudos de doutorando 

apenas chegan ao 50% do total.   
 
Se falamos dos estudos de doutorado, as mulleres apenas representan o 50%. Concretamente, vimos que 
no ano 2016, último ano para o que se teñen datos, unicamente o 49,2% das teses doutorais aprobadas 
foron realizadas por mulleres, algo que non sería esperable se temos en conta que as mulleres son 
maioría nas universidades galegas. O feito de que as idades nas que se aproban a maior parte das teses 
doutorais comprendan entre os 30 e os 39 anos, pode condicionar que a maternidade xogue un papel 
importante para que algunhas mulleres decidan non continuar cos estudos de doutoramento, algo que pode 
ter unha menor influenza no caso dos homes. 
 
 
► Desigual incorporación de mulleres e homes na función docente segundo as etapas 

educativas.   
 

No tocante á análise do profesorado, observamos que tamén encontramos diferenzas salientables 
por sexo, repetíndose certos patróns e roles de xénero tradicionais. Neste sentido, vemos que 
naquelas etapas de traballo coa infancia e con nenas/os  máis pequenas/os a porcentaxe de mestras é moi 
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superior ao de mestres (84,3% fronte a 15,7%), polo que nas aulas da rapazada máis cativa establécese 
unha extensión dos roles tradicionais de xénero, que outorgan o papel de coidadoras ás mulleres. En 
etapas, sucesivas, a porcentaxe de mulleres segue a ser moi elevada, do 71%.  
 
A situación comentada anteriormente é completamente inversa nas etapas universitarias, pois o 
profesorado está conformado principalmente por homes. Concretamente, no conxunto das universidades 
galegas no curso 2015-2016, máis do 60% do profesorado universitario eran homes, mentres que as 
mulleres representaban menos dun 40%. É máis, a situación varía moi significativamente se analizamos as 
diferentes categorías do profesorado, pois vemos que soamente nas categorías con maior inestabilidade 
laboral existe unha leve maioría de mulleres. Estes datos amosan, polo tanto, unha clara situación de 
desigualdade entre o profesorado universitario, moi relacionados co concepto de teito de cristal.  
 
En resumo, a pesar de que nas últimas décadas se deron pasos de xigante cara á paulatina incorporación 
das mulleres ao ámbito educativo e para conseguir unha democratización da educación nas escolas e 
universidades, seguen a existir numerosos flocos propios da cultura patriarcal imperante na nosa 
sociedade. Isto supón que, na actualidade, pese a que mulleres e homes parezan partir dunha situación de 
igualdade de oportunidades, na práctica isto non se traduza en resultados equilibrados dende o punto de 
vista do xénero. O contexto sociocultural, aínda moi impregnado de roles e estereotipos tradicionais, segue 
a condicionar o nivel formativo, tipo de estudos e ascenso profesional de mulleres e homes. Ao mesmo 
tempo, o propio sistema educativo segue a estar cargado dun importante simbolismo sexista, polo que debe 
apostarse por un modelo verdadeiramente coeducativo nas aulas, para intentar rachar coa visión 
androcéntrica do mundo e poder desenvolver o potencial de cada persoa con independencia do seu sexo. 
Integrar a perspectiva de xénero en todas as etapas da Educación pode ser o primeiro paso para construír 
unha sociedade máis equitativa e xusta, na que as diferenzas entre mulleres e homes non se traduzan en 
desigualdades, senón en oportunidades. 
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