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de batxillerat o segon de CFGM entre el total de dones
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La educación secundaria postobligatoria 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. Este
indicador expresa el porcentaje de mujeres que promocionan
respecto al total de mujeres que son evaluadas en segundo
curso de bachiller o segundo curso de CFGM. La promoción
de estos cursos está regulado por la legislación educativa
aplicable en cada curso académico. Para el año t, esta
información proviene de los resultados de evaluación del
curso t-1/t obtenida de la explotación estadística de los
datos a cierre de curso de los centros que imparten segundo
de Bachiller y/o segundo de CFGM ubicados en la ciudad
de València. Esta información no incluye los centros con
sistemas educativos extranjeros.

L'educació secundària postobligatòria 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. Aquest indicador
expressa el percentatge de dones que promocionen respecte
al total de dones que són avaluades en segon curs de batxiller
o segon curs de CFGM. La promoció d'aquests cursos està
regulat per la legislació educativa aplicable en cada curs
acadèmic. Per a l'any t, aquesta informació prové dels
resultats d'avaluació del curs t-1/t obtinguda de l'explotació
estadística de les dades a tancament de curs dels centres que
imparteixen segon de Batxiller i/o segon de CFGM situats
a la ciutat de València. Aquesta informació no inclou els
centres amb sistemes educatius estrangers.


