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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Proporción de mujeres de 25 y más años con titulación de
graduado escolar o equivalente

Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació de
graduat escolar o equivalent

Código: Codi:

08102040 08102040

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Nivel de Estudios Nivell d'Estudis

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

Cociente del número de mujeres con titulación de graduado
escolar o equivalente entre el total de mujeres de 25 y más
años de edad

Quocient del nombre de dones amb titulació de graduat
escolar o equivalent entre el total de dones de 25 i més anys
d'edat

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de
Valencia

Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València

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:

El título escolar o académico es una variable de inscripción
padronal que recoge el Padrón Municipal con el �n de
poder construir el Censo Electoral. En la gestión continua
del Padrón, el Instituto Nacional de Estadística recoge
esta información de los ayuntamientos y la depura con
la información que recibe semestralmente por parte del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre títulos
emitidos. Hay que indicar que en las normas de gestión
del Padrón se permiten dos tipos de clasi�caciones de esta
característica, una con cuatro niveles agrupados que son los
que �guran en el censo electoral (de un dígito), y otra con
trece niveles detallados con una clasi�cación más completa
(de dos dígitos). En el numerador se han considerado las
mujeres con 25 o más años de edad que tienen registrado en
el Padrón un nivel de estudios igual a 3 (Graduado Escolar
o Equivalente), 31 (Bachiller Elemental. Graduado Escolar.
EGB completa. Primaria completa. ESO. Formación
profesional básica) o 32 (Formación Profesional de Primer
Grado. Formación profesional de Grado Medio. O�cialía
Industrial). Para su cálculo se ha utilizado la información
registrada en el Padrón Municipal de Habitantes de la ciudad
de València a 1 de enero del año de referencia.

El títol escolar o acadèmic és una variable d'inscripció
padronal que recull el Padró Municipal amb la �nalitat de
poder construir el Cens Electoral. En la gestió contínua
del Padró, l'Institut Nacional d'Estadística recull aquesta
informació dels ajuntaments i la depura amb la informació
que rep semestralment per part del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport sobre títols emesos. Cal indicar que en
les normes de gestió del Padró es permeten dos tipus
de classi�cacions d'aquesta característica, una amb quatre
nivells agrupats que són els que �guren en el cens electoral
(d'un dígit), i una altra amb tretze nivells detallats amb una
classi�cació més completa (de dos dígits) En el numerador
s'han considerat les dones amb 25 o més anys d'edat que
tenen registrat en el Padró un nivell d'estudis igual a 3
(Graduat Escolar o Equivalent), 31 (Batxiller Elemental.
Graduat Escolar. EGB completa. Primària completa. ESO.
Formació professional bàsica) o 32 (Formació Professional
de Primer Grau. Formació professional de Grau Mitjà.
O�cialía Industrial). Per al seu càlcul s'ha utilitzat la
informació registrada en el Padró Municipal d'Habitants de
la ciutat de València a 1 de gener de l'any de referència.


