
Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació de batxillerat, equivalents o superiors

Nom de l'Indicador:

Proporció de dones de 25 i més anys amb titulació de batxillerat, equivalents o superiors

Codi:

8102060

Tema:

Educació

Subtema:

Nivell d'Estudis

De�nició i forma de càlcul:

Quocient del nombre de dones amb titulació de batxillerat, formació professional de segon grau o titulacions equivalents
o superiors entre el total de dones de 25 i més anys d'edat

Fonts de la Informació:

Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de València

Periodicitat d'Actualització:

Anual

Unitats de mesura:

Expressat en percentatge

Observacions i Interpretació:

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 4 (Batxiller,
FP de Segon grau o Títols Equiv. o Superiors), 41 (FP de Segon Grau. Formació professional de Grau Superior.
Mestratge Industrial), 42 (Batxiller Superior. BUP. Batxiller LOGSE), 43 (Altres titulacions mitjanes(Auxiliar de Clínica,
Secretariat, Programador d'informàtica. Auxiliar de vol. Diplomats en Arts i O�cis, etc..)), 44 (Diplomats en Escoles
Universitàries (Empresarials, Professorat d'EGB,ATS i similars)), 45 (Arquitecte o Enginyer Tècnic), 46 (Llicenciat
Universitari. Arquitecte o Enginyer Superior. Grau universitari), 47 (Titulats d'Estudis Superiors no Universitaris) i 48
(Doctorat i Estudis de postgrau o especialització per a Llicenciats. Màster universitari). 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.


