
Tasa de escolarización de las mujeres en enseñanza secundaria post-obligatoria / Taxa d'escolarització de les dones en
ensenyament secundari postobligatori

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
51,2 56,6 59,7 60,3 59,3 56,7 56,5 55,5 55,8 55,8

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de escolarización de las mujeres en enseñanza
secundaria post-obligatoria

Taxa d'escolarització de les dones en ensenyament secundari
postobligatori

Código: Codi:

08051040 08051040

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Escolarización Escolarització

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de mujeres matriculadas en enseñanza
secundaria post-obligatoria entre las mujeres de 16 a 20 años
de edad residentes en la ciudad

Quocient del nombre de dones matriculades en ensenyament
secundari post-obligatòria entre les dones de 16 a 20 anys
d'edat residents a la ciutat

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en porcentaje Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La educación secundaria post-obligatoria incluye la
educación de bachillerato y los ciclos formativos de grado
medio. La educación de bachillerato tiene como �nalidad la
formación general del alumnado, así como su orientación y
preparación para alcanzar una madurez intelectual y humana
que les permita integrarse en la vida activa o continuar
estudios superiores, tanto universitarios como de formación
profesional especí�ca de grado superior. A los estudios
del bachillerato puede acceder el alumnado que esté en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. Los ciclos formativos de grado medio (CFGM)
son estudios profesionales más cercanos a la realidad del
mercado de trabajo y que conducen al título de Técnico
Medio. El indicador referido al año t contiene la información
de matrícula del curso (t-1) / t respecto a la población
residente a 1 de enero del año t.
La información del alumnado proviene del �chero de
matrícula provisional a inicio de curso en Bachiller y Ciclos
Formativos de Grado Medio en centros educativos con
dirección en la ciudad de València. No incluye el alumnado
de educación especí�ca, ya sea en centros especí�cos como
en centros ordinarios. Tampoco incluye el alumnado de
los programas de formación de adultos. La información de
población residente en la ciudad de València entre los 16 y
20 años se obtiene del Padrón Municipal de Habitantes del
Ayuntamiento de València.

L'educació secundària post-obligatòria inclou l'educació de
batxillerat i els cicles formatius de grau mitjà. L'educació
de batxillerat té com a �nalitat la formació general de
l'alumnat, així com la seua orientació i preparació per a
aconseguir una maduresa intel·lectual i humana que els
permeta integrar-se en la vida activa o continuar estudis
superiors, tant universitaris com de formació professional
especí�ca de grau superior. Als estudis del batxillerat
pot accedir l'alumnat que estiga en possessió del títol de
Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Els cicles
formatius de grau mitjà (CFGM) són estudis professionals
més pròxims a la realitat del mercat de treball i que
condueixen al títol de Tècnic Mitjà. L'indicador referit a
l'any t conté la informació de matrícula del curs (t-1) /
t respecte a la població resident a 1 de gener de l'any t.
La informació de l'alumnat prové del �txer de matrícula
provisional a inici de curs en Batxiller i Cicles Formatius de
Grau Mitjà en centres educatius amb direcció a la ciutat
de València. No inclou l'alumnat d'educació especí�ca, ja
siga en centres especí�cs com en centres ordinaris. Tampoc
inclou l'alumnat dels programes de formació d'adults. La
informació de població resident a la ciutat de València entre
els 16 i 20 anys s'obté del Padró Municipal d'Habitants de
l'Ajuntament de València,


