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RESUMO

o traballo que presentalnos pódese incluir
dentro dos estudios sobre a educación dos
xéneros xa que, o seu propósito, é analizar as
diferencias académicas entre mozos e mozas
cunha finalidade de recoñecemento que nos
axude a entender as súas eleccións académi
co-profesionais.

As cuestións que plantexamos e que tenta
mos analizar son dúas, en priIneiro lugar com
probar si hai diferencias nas opcións acadé
lnicas elexidas nas ensinanzas medias para
mozos e lnozas da Comunidade Autónoma
Galega; e en segundo lugar, ver se as opcións
elexidas se identifican cos roles tradicionais
atribuídos ó xénero.

o traballo consta de dúas partes, unha
parte teórica na que definimos os distintos
constructos do estudio e na que analizamos a

opcionalidade desde unha vertente de xénero
e, unha parte descritiva a partir dos datos que
proporciona a Consellería de Educación da
Xunta de Galicia.

LIMIAR

Calquera sistema educativo que pretenda
ser innovador debe incluir entre os seus prin
cipios a igualdade de oportunidades, non só
formal senón real; a educación permanente
que garanta esa igualdade; a autoxestión dos
estudios que conceda unha maior liberdade de
opcións ós/ás estudiantes, sobre todo a parti
res do ensino secundario, para que poidan
decidir que estudiar e o seu ritmo de progreso
na carreira, e a ensinanza coeducativa para
suprimir toda discriIninación por razón de
sexo·. O noso trabaBo tamén parte destas pre
misas e podelnos incluilo dentro dos estudios
sobre a educación dos xéneros xa que, o noso

I Así o recolle Henri James, da Universidade Libre de Bruselas e Presidente do Comité Científico do "Plan

2000", impulsado pola Comunidade Europea da Cultura
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propósito, é analizar as diferencias acadé
Inicas entre lnozos e lnozas cunha finalidade
de recoñecelnento que nos axude a entender as
súas eleccións.

As cuestións que plantexaInos neste traba
110 e que tentaInos analizar son dúas:

a) COInprobar se difiren as opcións aca
démicas elixidas nas ensinanzas
Inedias para lnozos e Inozas da
COlnunidade Autónolna Galega.

b) Analizar se se identifican as opcións
elexidas por Inozos e mozas galegos/as
cos roles tradicionais atribuídos ó seu
xénero.

o nivel de estudios seleccionado para a
análise que presentaInos é a ensinanza Inedia
pois consideralnos que nela é onde o sistellla
educativo ofrece Inaior grado de opcionalida
de.

ELECCIÓN ACADÉMICO~PROFESIONAL
E XÉNERO. APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL

A elección académica é un proceso COIll
plexo que lnerece ser observado xa que refle
xa a cristalización das expectativas sociais
diferenciadas polo xénero e, así IneSIllO, pon
de manifesto a falla de horizonte profesional
que padecen as mulleres, COIllO recen chega
das ós campos estudiantis e profesionais, e a
súa orfandade de Illodelos en ditos campos.

Para abordar a problelnática da elección
académica desde unha perspectiva de xénero é
preciso definir como se entende este contro
vertido constructo; ofrecemos a continuación
algunhas definicións que nos aproximan ó
mesIno.

Jayme e Sau (1996) indican que o término
xénero designa un conxunto de cousas ou
seres que teñen carácteres esenciais comúns.
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No caso dos seres vivos o xénero clasificaos
en dous grupos, Inascülino versus feIllenino,
atendendo a certas características propias de
cada un. Femández (1996) afirIna que neste
momento non existe unha definición clara e
consensuada do ténnino inda que cando se
emprega esta expresión estase facendo
referencia, clasicaIllente, a aquelas caracterís
ticas consideradas socialInente COIno apropia
das para as mulleres e para os varóns dentro
dunha sociedade deterlninada, posúe polo
tanto un carácter lnarcadamente sociolóxico e
serve para designar un esqueIna utilizado para
a categorización social dos individuos (Sherif,
1982; Moya, 1985). Similar e a definición
ofrecida con anterioridade por Subirats e
Brullet (1989) que o entenden como "o con
xunto de norlllas diferenciadas para cada sexo
que cada sociedade elabora segundo as súas
necesidades e que son impostas ós individuos
a partir do nacelnento COIllO pautas que deben
guiar os seus comportaIllentos, desexos e
accións de todo tipo" (p.29).

Caselles (1991), polo súa banda, afirIna
que se designa por "xénero" o que cada socie
dade tende a atribuir a cada un dos sexos, e
dicir, o que COIllO construcción social se con
sidera como Inasculino ou felninino, diferen
ciado ó meSIllO teInpo por variables COIno a
clase social, a relixión, a raza, o Inomento his
tórico, etc; non constituíndo un regulaIllento
de verdades universais senón designando
expectativas de comportamento social para
cada sexo segundo época e lugar; e que sen ser
nunca totaltnente estables vanse lllodificando
en relación a outros caInbios sociais.

Relacionado estreitalnente con este cons
tructo atópase o térInino rol ou "papel social"
que se entende como o conxunto de tarefas e
funcións derivadas da situación ou status de
cada persoa no grupo social ó que pertence.
Os roles tradicionais felnininos derivan das
funcións relativas á Inatemidade (coidado e
protección dos filIos/as; Inantemento da cas;
atención dos aspectos afectivos e faIlliliares e
ser o complemento do home), os masculinos



derivaron cara Ó lnantelnento económico
falniliar e ás relacións profesionais e extrafa
lniliares.

Espín e outros (1996) ofrecen unha clasi
ficación distinta dos roles lnasculinos e felni
ninos en función do que a sociedade entende
COlno propio de hOlnes ou de lnulleres:

a) Roles sociais: As actividades de preo
cupación e coidado aparecen ligadas ó
sexo felninino, as deportivas ó lnascu
lino.

b) Roles políticos: Os postos de Inando,
xestión e poder aparecen ligados ó
sexo masculino.

c) Roles falniliares: As actividades
dOlnésticoas e culinarias e as referidas
ó coidado e educación dos fillos/as
aparecen ligadas ó sexo feminino lnen
tres a autoridade e as actividades de
estudio vincúlanse co sexo masculino.

d) Roles profesionais: As actividades de
investigación, as técnicas e as de res
ponsabilidade social aparecen ligadas
o sexo lnasculino.

En síntese podelnos afirmar que as/os ado
lescentes ó efectuar as súas eleccións acadé
lnico-profesionais se ven condicionados polo
que a sociedade na que viven espera deles
COlno lnulleres ou COlno hOlnes vivindo,
desde a súa infancia, inlnersos nunha cultura
que diferencia claramente o papel social a
desempeñar por cada xénero.

A OPCIONALIDADE NAS ENSINANZAS
MEDIAS

Un modo básico de atención á diversidade
resaltado pola Lei Orgánica Xeral do Sistema
Educativo (LOXSE) é a oferta de opcionali
dade. En tódolos niveis educativos que confi
guran as ensinanzas Inedias, tanto nos que

aínda perviven da estructura da Lei Xeral de
Educación (1970) COlno os de novo establece
lnento a raíz da Lei Orgánica Xeral do
Sistelna Educativo (1990), encontralnos algún
grao de opcionalidade.

O Bacharelato Unificado Polivalente
(BUP) ofrece ó allllnnado a posibilidade de
optar no terceiro curso entre dúas opcións. A
opción A está fonnada polas seguintes lnate
rias: Literatura, Latín, Grego e Matelnáticas, e
a opción B por Ciencias Naturais, Física e
Química, Literatura e Matelnáticas. Os alllln
nos/as escollerán unha das dúas opcións e cur
sarán tres lnaterias optativas das catro da
opción elexida.

O curso de Orientación Universitaria
(CaU) estructúrase en catro opClons:
a)Científico-Tecnolóxica, b) Biosanitaria, c)
Ciencias Sociais e d) HUlnanístico
Lingüística. Nas opcións a), b) e c) o aluln
no/a cursará as dúas materias obrigatorias e
elixirá dúas das optativas. Na opción d) o
alumno/a cursará "Historia do Inundo con
telnporáneo" e elixirá outra entre "Literatura
galega" e "Literatura española". Así IneSlno,
elixirá dúas materias optativas, que non pode
rán coincidir coa que cursen COlno obrigato
ria.

No Bacharelato itnplantado a raíz da Lei
Orgánica Xeral do Sistelna Educativo
(LaXSE) os allunnos/as poderán escoller
entre catro opcións ou lnodalidades diferen
tes: a) Ciencias da Natureza e da Saúde,
b) Humanidades e Ciencias Sociais,
c) Tecnoloxía e d) Artes.

Por último a Fonnación Profesional de
Primeiro Grado tradicional e os ciclos forlna
tivos de Forlnación Profesional derivados da
LOXSE tamén ofertan ó alumnado opcións
diversas. No pritneiro caso os estudios de
Formación Profesional concéntranse en 16
ramas profesionais (Adlninistrativo-
Comercial, Agraria, Artes Gráficas,
Automoción, Construcción e Obras,
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Delineación, Electricidade e Electrónica,
Hostelería Téxtil e Turismo, Madeira,
Marítüno-Pesqueira, Metal, Moda e
Confección, Perruquería e Estética, Química,
Sanitaria e Servicios a COlnunidade) que, a
súa vez, dan lugar a unha ou varias profe
sións. No segundo caso, as opcións estructú
ranse en ciclos formativos diversos que
dependen de 21 familias profesionais
(Actividades e Mercadotecnia;
Comunicación, Imaxe e Son; Edificación e
Obra Civil; Electricidade e Electrónica;
Fabricación Mecánica; Hostalería e Turismo;
Imaxe Persoal; Industrias Alimentarias;
Infonnática; Madeira e Moble; Mantemento
de Vehículos Autopropulsados, Mantemento e
Servicios á Producción; Química; Textil,
Confección e Pel; Servicios Socioculturais e á
COlnunidade; Sanidade e Vidro e Cerámica).

ANÁLISE DA OPCIONALIDADE
DESDE A VARIABLE XÉNERO

Ó introducir o xénero como categoria de
análise, prodúcese un cambio epistemolóxico
que recolle unha visión inclusiva da experien
cia humana na súa totalidade, entendida esta
COlno o conxunto da experiencia feminina e a
masculina. García Hoz e outros (1978, p. 12)
afirman refiríndose ás principais diferencias
educativas en función do sexo que "... se
encontra unha tendencia a acomodarse ós
esteriotipos sociais... Ata fai poucos anos
apreciábase claralnente a tendencia da lnuller
ás profesións de relación humana, interperso
al -enfermería, asistente social- ou ós niveis
lnáis baixos do ensino, e o home ás técnicas e
ós niveis do ensino medio e universitario".
Inda que estes autores expoñen o seu punto de
vista na década dos setenta,e hoxe a situación
vai evoluciona!1do cara a formas máis parita
rias, a incidencia dunhas expectativas familia
res diferenciadas, máis acentuadas nos
ambientes rurais, inda se deixan sentir. Todo
isto pon de manifesto que os estereotipos
sociais inmersos no educativo modelan artifi
cialmente tanto a personalidade como os inte-
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reses, expectativas e aspiracións dos suxeitos
polo feito de pertencer a un ou a outro xéne
ro.

As diferencias que presentan homes e
lnulleres ante as opcións acadélnicas e, poste
riormente, ante as opcións profesionais son un
reflexo de construccións sociais que definen o
que é masculino e o que é felninino (Arbe,
1997). A elección académico-profesional e as
aspiracións acadélnicas dos adolescentes
parecen estar, polo tanto, condicionadas de
forma importante polos estereotipos de xéne
ro existentes na nosa sociedade. Bridges
(1988) sinala que luozas e IUOZOS teñen lnaio
res expectativas de éxito frente a direntes tare
fas e ocupacións cando estas se presentan ou
se perciben como máis apropiadas para o seu
propio sexo.

Lips (1993) afirlna que boa parte dos/as
adolescentes seguen elexindo profesións tra
dicionais asignadas ó seu xénero, e luentres os
mozos asumen que algún día traballarán para
poder formar e manter unha faluilia, as
mozas, con maior frecuencia, aSluuen que
unha posible ocupación será algo secundario
as súas responsabilidades familiares e dOlUés
ticas. Stickel e Bonett (1991) aportan, co seu
traballo sobre autoeficacia profesional para
saber combinar a profesión cos deberes
domésticos, un matiz a este aspecto xa que na
súa investigación as lnulleres cren ser luáis
eficaces cos homes para combinar profesións
tradicionais coa familia e o fogar pero, ó
mesmo tempo, cren ter lnáis dificultades en
profesións non tradicionais porque dubidan
da súa propia habilidade para desenvolvelas e
das súas habilidades para poder cOlnbinar os
requisitos que delas se derivan coas responsa
bilidades domésticas. Isto indica que a elec
ción de ocupación talnpouco parece escapar
ás fortes presións sociais.

En relación coas eleccións non tradicio
nais Sutherland (1984) sinala que cando as
mozas elixen programas non tradicionais, en
xeral teñen pais con niveis educativos e ocu-



pacionais superiores que as que elixen progra
lnas tradicionais. Ademais, das filIas, a maior
ou no seu caso a filIa única, tende a plante
xarse obxectivos educativos máis ambiciosos
e estas soen percibir tamén que a súa familia
e os seus profesores teñen expectativas máis
altas para elas. Haring e Beyard-Tyler (1984)
citan tres barreiras para as eleccións non tra
dicionais: a socialización do rol ligado ó sexo,
a baixa autoestitna -sobre todo en matelnáti
cas e habilidades científicas2

- e as actitudes da
lnuller e dos seus iguais cara ás eleccións tra
dicionais.

As expectativas profesionais que mozos e
lnozas teñen en función do seu sexo, aínda
que menos obxectivables inflúen indudable
lnente nas eleccións (Coscojuela e outros,
1992, pp. 221). Así, ante a pregunta concreta
sobre que dúas Inaterias escollerían os alum
nos/as de catro ofrecidas (electricidade, bas
quet, lnecanografía e deseño de moda) os
autores concluíron que cando os Inozos elixen
mecanografía expoñen razóns de utilidade
COlno por exeInplo que lles será necesaria
para coñecer o teclado do ordenador. As
lnozas Ó contrario, ven na mecanografía unha
opción determinante no seu futuro profesional
o que demostra que xa teñen unha determina
da expectativa ó respecto.

Tamén se producen distintas expectativas
nos alumnos e nas alulnnas en función da
orixe do centro no que realizan o pritneiro
ciclo de estudios. No traballo de Coscojuela
(1992) apúntanse, sobre este feito, os seguin
tes datos: nun centro de estudios, anterior
lnente Instituto de Formación Profesional o
aluInnado escolle un 50% Bacharelato e os
restantes Módulos profesionais, noutro centro
un Instituto de Educación Secundaria, máis
do 90% do alumnado escolle Bacharelato,
destacando ademais a inclinación das Inozas,
nun alto porcentaxe polo Bacharelato de
Ciencias.

Incluso cando se logra o acceso en pe de
igualdade ós diferentes niveis do ensino,
homes e mulleres seguen elexindo asignaturas
de estudio distintas, o que condiciona en gran
de medida a actividade que exercerán e as
perspectivas de carreira. Sutherland (1991)
afinna que nos prograInas de estudio de ensi
no primario dos países desenvoltos a diferen
ciación por sexo é hoxe relativaInente reduci
da, pero a estructura do ensino secundario si
pode fomentala. Aparecen diferencias carac
terísticas nas opcións elexidas por homes e
mulleres cando a ensinanza secundaria se
itnparte en establecelnentos docentes ou en
niveis educativos diferentes, cando se orienta
cara ás distintas profesións ou ben cando no
progralna de estudios se prevén Inúltiples
asignaturas optativas. Todo isto itnplica xeral
mente que as mozas opten polas letras, os
idiomas, a formación relacionada coa confec
ción ou cos téxtiles, a distribución ó por
menor ou o sector servicios, Inentres os
mozos se orientan por materias técnicas, cien
cias aplicadas ou por unha forInación vincula
da coa industria. Incluso en disciplinas novas
como a tecnoloxía da inforInación ou a infor
mática obsérvase diferenciación por sexos.

Muñoz e outros (1993) taInén advirten que
a opcionalidade e a optatividade poderían sig
nificar unha clasificación das persoas pola súa
orixe social, pertenza cultural ou etnia ou polo
xénero. A variable "xénero" sería condicio
nante da elección das distintas opcións educa
tivas que ofrece o ensino medio, e afirInar que
"os alumnos se concentran nas opcións cientí
ficotecnolóxicas e as alumnas nas artístico
literarias e de servicios. Dnha parte lnaiorita
ria da oferta dos centros favoree esta segre
ción... A cultura da ForInación Profesional na
área tecnolóxica é claramente a Ináis sexista"
(p.82).

Astin (1981) despois de COInparar a edu
cación das mulleres en países tan diversos

2 Gimeno e Rocabert (1997) comproban como é o factor autoeficacia e interés polas matemáticas o qu'e fun
damentalmente está diferenciando ás mulleres de elección non tradicional das mulleres de elección tradicio
nal. As que optan por opcións tradicionais autovalóranse mellor neste tipo de tarefas.
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como Estados Unidos, Xapón, Grecia,
Australia e Nova Zelanda di que "as barreiras
que se apañen ó progreso educativo das
luulleres son siluilares en tódalas partes" son
barreiras non tanto de tipo legal COIUO actihl
dinais e culturais. As costumes e as actitudes
son barreiras psicolóxicas que mediatizan a
escolarización felninina. Poderíanse enlunerar
segundo se sinala nas 1 Xornadas Muller e
Educación (1985) catro barreiras fundamen
talInente:

a) A socialización das nenas para a
dependencia e a conforluidade.

b) A escasa preparación das mulleres en
mateluáticas e ciencias a partir da
secundaria (en aqueles países nos que
a secundaria ten asignaturas optativas)
e nos estudios técnicos superiores.

c) As discrüninacións sutiles, e ás veces
explícitas, á entrada das luulleres en
certos progralnas de educación supe
rIor.

d) As expectativas SOClalS acerca dos
roles apropiados e desexables para as
mulleres que dan prioridade ó seu
futuro de esposa e nai.

ELECCIÓN DAS OPCIÓNS
ACADÉMICAS DE ENSINO
MEDIO EN GALICIA DESDE
UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO

Neste apartado, e apartir dos datos que
proporciona a Consellería de Educación da
Xunta de Galicia, presentaluos unha análise
da elección de opcións que mozos e luozas
realizan nas distintas alternativas do Ensino
Medio que se podían cursar en Galicia duran
te o curso 1996-1997 (Fonuación Profesiona,
Bacharelato Unificado Polivalente e COU e
no Bacharelato (LOXSE).

a) ELECCIÓNS DAS OPCIÓNS
DA FORMACIÓN PROFESIONAL

Nas táboas n° 1 e 2 recollelnos os datos
dos alumnos e alulunas lnatriculados en
Forlnación Profesional de prilueiro grado (1 °
curso) na COluunidade Autónolua Galega

Táboa n° 1. Total clcccións dc cada opción para hOlTICS c lTIullcres

Opcións HOlTIeS (~}) Mullercs (%) Total

adlTIinistrativo/cOlTIercial 1788(39.89) 2694(60.10) 4482

agraria 144(76.59) 44(23.40) 188

artes gráficas 83(74.10) 29(25.89) 112

autolTIoción 1106(100) 0(0) ] 106

construcción e obras 71(100) 0(0) 71

delineación 329(76.33) 102(23.66) 431

electricidade e electrónica 1758(99.15) 15(0.84) 1773

hostalería e turisluo 171(56.06) 134(43.93) 305

luadcira 49(100) 0(0) 49

luarítiIuo pesqueira 31 (1 00) 0(0) 31

luctal 539(99.63) 2(0.36) 54]

luoda c confección 3(3.84) 75(96.] 5) 78

perruquería c estética 51 (8.3) 561(91.66) 612

quírn.ica 21(40.38) 31(59.61) 52

Sanitaria 227(15) 1287(85) 1514

Servicios a cOlTIunidade 7(2.4) 284(97.6) 291

Totais 6.279(54,42) 5.258(45,58) 11.537

82



Táboa n02. Total eleccións de cada opción para hOlTIeS e lTIulleres segundo o tipo de centro.

Opcións HOlTIes(%) MuIleres(%) Total

Público Privado Público Privado Púb. Privo

administrativo/comercial 1182(36.95) 507(42.82) 2017(63.05) 677(57.18) 3199 1184

agraria 144(88.89) 0(0) 18(11.11) 26(100) 162 26

artes gráficas 57(72.15) 26(78.79) 22(27.85) 7(21.21) 79 33

automoción 1051 (100) 55(100) 0(0) 0(0) 1051 55

construcción e obras 71(100) 0(0) - 71

delineación 247(73.08) 82(88.17) 91(26.92) 11(11.83) 338 93

electricidade e electrónica 1477(99.26) 281(98.60) 11(0.74) 4(1.40) 1488 285

hostalería e turismo 171(64.04) 0(0) 96(35.95) 38(100) 267 38

madeira 49(100) - 0(0) - 49 -

marítimo-pesqueira 31(100) 0(0) 31 -

metal 456(99.78) 83(98.8) 1(0.22) 1(1.19) 457 84

moda e confección 3(6.98) 0(0) 40(93.02) 35(100) 43 35

perruquería e estética 50(8068) 1(2.78) 526(91.32) 35(97.22) 576 36

química 21(40.38) 31(59.61) 52 -

sanitaria 157( 15.44) 70(14.08) 860(84.56) 427(85.91) 1017 497

servicios a comunidade 5(4.76) 2(1.07) 100(95.24) 184(98.92) 105 186

Totais 5.172 1.107 3.813 1.445 8.985 2.552

(44,83) (9,60) (33,05) (12,52) (77,88) (22,12)

durante o curso acadélnico 96-97, que fan un
total de 11.537 suxeitos dos que 6.279 son
hOlnes e 5.258 lnulleres, así COlno a súa dis
tribución segundi a titularidade do Centro no
que cursan os seus estudios.

De acordo cos datos un 77,88% dos aluln
nos cursan os seus estudios de Formación
Profesional en centros públicos e un 22,12%
en centros privados; das 5.258 mulleres o
72' 51 % cursan os seus estudios en centros
públicos mentres o 27'48% restante realízaos
ne centros privados. Polo tanto a maioría
dos/as estudiantes optan polo ensino público
especialmente os hOlnes que representan un
57'56% frente a un 42'43% de mulleres.
Estas porcentaxes invírtense cando se anali
zan as eleccións en centros de titularidade pri
vada na que estudian Formación Profesional
2.552 allunnos/as dos que un 43'37% son
homes e un 56'62% mulleres.

As ralnas escollidas polos hOlnes para cur
sar os seus estudios de F. P. presentan grande
diversidade. Así, os alulnnos repártense entre
as 16 ralnas profesionais sendo as lnáis elexi
das Administrativo-Colnercial, Electricidade
e Electrónica e Autolnoción. As lnozas, pola
súa parte, só están representadas en 12 ralnas
profesionais correspondendo as lnaiores por
centaxes a Administrativo-Colnercial
(51 '23%) e Sanitaria (24'47%). As ralnas nas
que non participan as mullesteseres son:
Construcción e Obras, Madeira, Autolnoción
e Marítimo-Pesqueira.

Analizando as eleccións que mozos e
lnozas realizan tendo COlno referente o total
das eleccións efectuadas en cada rama profe
sional encontralnos que dez son lnaioritaria
mente elexidas polos mozos destacándose,
como indicábamos anteriormente, que en
catro ramas profesionais éstes representan o
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100% dos suxeitos. As ramas Metal e
Electricidade-Electrónica son elexidas polos
alumnos nun 99,63% e un 99,15% dos casos
respectivamente. Outras catro ramas son ele
xidas polos rapaces en máis do 50% dos casos
(Agraria, Artes Gráficas, Delineación e
Hostalería e Turismo).

Con respecto ás alumnas as ramas elexi
das maioritariamente son seis. En tres delas
sobrepasan as mulleres o 90% das eleccións
(Moda e Confección, Perruquería-estética e
Servicios á Comunidade). A rama Sanitaria é
elexida palas mulleres nun 85% dos casos,
mentres Química e Administrativo-Comercial
teñen unha porcentaxe de mulleres superior ó
50%.

Unha última revisión do total de eleccións
de cada opción para homes e mulleres segun
do a titularidade do centro lévanos a constatar

que catro ramas profesionais (Construcción e
Obras, Madeira, Marítimo-Pesquera e
Química) non cantan coa oferta privada. En
Agraria e Hostalería e Turismo talnén se debe
sinalar que inda que son opcións lnaioritaria
mente elexidas polos altunnos estes soen
escoller o ensino público para cursalas pois a
oferta privada ten unha representación do
100% de alulnnas.

b) ELECCIÓNS DAS OPCIÓNS DE
BACHARELATO UNIFICADO
POLIVALENTE E DO CURSO DE
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

A continuación nas táboas n° 3, 4, 5 e 6
recollemos os datos dos altunnos e altuunas
matriculados en Bacharelato Unificado
Polivalente e no Curso de Orientación
Universitaria, na COluunidade Autónolna
Galega durante o curso acadéluico 96-97.

Táboa n03. Total eleccións de cada opción de Bacharelato Unificado Polivalente para hOlnes e mulleres
segundo o tipo de centro.

Opcións Homes Mulleres Total

(%) (%)

Público Privado Público Privado Público Privado

A 1970 880 (45,88) 3900 (66,44) 1038 5870 1918

(33,56) (54,12)

B 7519 1524 8054(51,72) 1309 15573 2833

(48,28) (53,79) (46,21)

Totais 9.489 2.404 11.954 2.347 21.443 4.751

(42,25) (50,59) (55,75) (49,41) (81,86) (18,14)

Táboa n04. Total eleccións de cada opción de Bacharelato Unificado Polivalente para honles e ll1ulleres.

Opcións Homes(%) Mulleres(%) Total

A 2850(36,6) 4938(63,4) 7788

B 9043(49,13) 9363(50,87) 18406

Totais 11.893(45,40) 14.301(54,57) 26.194
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Táboa n05. Total eleccións de cada opción do Curso de Orientación Universitaria para homes e mullercs
segundo o tipo de centro.

Opcións Homes(%) Mullercs(%) Total

Público Privado Público Privado Público Privado

A 4501 979 2948 443 7449 1422

(60,42) (68,85) (38,58) (31,15)

B 1677 406 3753 631 5430 1037

(30,88) (39,15) (69,12) (60,85)

C 1720 579 2988 689 4708 1188

(36,53) (45,66) (63,47) (54,34)

D 1236 273 2725 404 3951 677

(31,28) (40,32) (68,72) (59,68)

Totais 9.134 2.237 12.414 2.167 21.548 4.404

(42,39) (50,80) (57,61) (49,20) (83,03) (16,97)

Táboa n06. Total cleccións de cada opción do Curso de Orientación Universitaria para hOlncs e lnulleres.

Opcións HOlnes(%) Mulleres(%) Total

A 5480 (61,77) 3391 (38,3) 8871

B 2083 (32,21) 4384 (67,79) 6467

e 2299 (38,47) 3677 (61,53) 5976

D 1509 (32,6) 3119 (69,4) 4628

Totais 11.371 (43,83) 14.571 (56,17) 25.942

Como podemos observar nas táboas ante
riores un 81,86% do alumnado de B.U.P. e un
83,03% de C.O.U. está matriculado en cen
tros públicos mentres tan só un 18,14% do
alumnado de B.U.P. e un 16,97% de C.O U.
cursan os seus estudios en centros privados. A
distribución por sexos revela que no ensino
público hai lnáis mulleres (55,75% no B.U.P.
e 50,80% en C.O.U).

En canto ás opcións elexidas polo alumna
do de B.U.P. e C.O.U. obsérvase que todas
son escollidas maioritariamente polas allum
nas, a excepción da opción Científico
Tecnolóxica (A) de C.O.U. (61,77%). Un

feito significativo desde unha interpretación
de xénero é o que se produce na opción B de
Terceiro de B.U.P., que sendo unha opción
tradicionalmente masculina neste lnomento
ten unha pequena inclinación a ser escollida
por mulleres (50,87% das eleccións).

e) ELECCIÓNS DAS OPCIÓNS DE
BACHARELATO L.O.XS.E.

Nas táboas n° 7 e 8 recollelnos os datos
dos alumnos e alumnas lnatriculados en
bacharelato L.O.X.S.E. na Comunidade
Autónoma Galega durante o curso acadélnico
96-97.
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Táboa n07. Total eleccións de cada opción do Bacharelato L.O.X.S.E. para hon1es e tnulleres
segundo o tipo de centro.

Opcións Hon1es(% ) Mulleres(% ) Total

Público Privado Público Privado Público Privado

Artes 30 0(0) 44 0(0) 74 °
(40,54) (59,46)

Ciencias 541 16 694 15 1235 31

Natureza e da (43,81) (51,61) (56,19) (48,39)

Saúde

Hun1anidades 437 22 819 15 1256 37

e Ciencias (34,79) (59,46) (65,21) (40,54)

Sociais

Tecnoloxía 528 23(92) 108 2(8) 636 25

(83,01) (16,99)

Totais 1.536 61 1.665 32 3.201 93(2,82)

(47,99) (61,59) (52,01 ) (34,41) (97,18)

Táboa n08. Total eleccións de cada opción do Bacharelato L.O.X.S.E. para hon1es e n1ulleres.

Opcións Homes(%) Mulleres(%) Total

Artes 30(40,54) 44(59,46) 74

Ciencias Natureza e da Saúde 557(44) 709(56) 1266

Hlunanidades e Ciencias Sociais 459(35,50) 834(64,50) 1293

Tecnoloxía 551 (83,36) 110(16,64) 661

Totais 1.597 1.697(51,52) 3.294

Neste nivel educativo ó igual que no
B.U.P. e C.O.U., a lnaioría do alulnnado está
matriculado en centros públicos (97,18%).
Dos 3.201 alulnnos/as que estudian nos cen
tros públicos o 52,01% son Inulleres e o
47,99% homes. A representación destes estu
dios no ensino privado é escasa, tan só 93
alulnnos/as, dos que un 65,59% son homes é
un 34,41 % Inulleres.

Analizando as opcións elexidas observa
mos que as mulleres son lnaioría en tres das
modalidades do Bacharelato; somentes na
opción de Tecnoloxía se observa unha dife
rencia lnoi acusada a favor dos homes
(83,36% frente a 16,64%)
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CONCLUSIÓNS

Despois de efectuar as análisis anteriores
constatalnos que si hai diferencias nas
opcións acadélnicas elexidas por allunnos e
alumnas tanto no B.U.P e no C.O.U., no
bacharelato L.O.X.S.E. COlno na F.P. Sen
dúbida é este nivel educativo, COlno xa sinala
ba Muñoz e outros (1993), o que establece
diferencias lnáis claras para hOlnes e lnulle
res. Tamén debelllos destacar COIllO na estruc
tura do bacharelato L.O.X.S.E. é a área tecno
lóxica, llláis próxüna ós estudios clásicos de
F.P. a que segue ofrecendo esa diferenciación.



As opclons elexidas por IUOZOS e Iuozas
identificanse claraluente cos roles atribuídos
ó seu xénero. Na F.P. as raIuas Iuaioritaria
mente escollidas polos rapaces responden ó
que os roles profesionais sinalan como propio
do seu xénero, de tal xeito que estes inclínan
se por opcións COIUO Metal, Electricidade
Electrónica, etc. Iuentres as mulleres respon
den, en luaior Iuedida, Ó que os roles faIuilia
res reservan para o seu xénero escollendo,
polo tanto, raIuas COIUO Moda e Confección,
Perruquería-Estética ou Servicios á
COIuunidade. Nos distintos tipos de
Bacharelato e tamén no C.O.U. observaluos
que a presencia das luulleres e nUluericaluen
te superior á dos hOlues, practicaluente en
tódalas opcións e incluso nunha opción como
o Bacharelato de Ciencias tradicional tipica
luente Iuasculino, no que no curso pasado a
representación feluinina foi superior
(50,87%). A única opción que é maioritaria
luente escollida polos hOlues é a Area
Tecnolóxica tanto nos estudios de C.O.U.
COIUO nos do Bacharelato L.O.X.S.E.

En resllluén, Ó noso entender, as opcións
académicas elexidas nas Ensinanzas Medias
na COluunidade Autónolua Galega durante o
curso acadéluico 96-97 difiren para allllunos e
allllunas e identificanse cos roles tradicionais
atribuídos o seu xénero. Desde un punto de
vista educativo e, luáis concretaluente, desde
a orientación acadéluico-profesional estes
datos parécenos que deben ser vistos COIUO
especiahuente significativos. Así, entendeluos
que son necesarias accións encamiñadas a
correxir unha percepción das opcións de estu
dios, e posterionuente das ocupacións, luáis
luarcadas polos rasgos de xénero que por
aspectos estrictaluente acadéluicos. É, por
tanto, necesaria unha orientación non discri
luinatoria que enfatice aqueles aspectos que
sexan necesarios para acceder as profesións,
carreiras e oficios nos que na actualidade as
luulleres están en luinoría.

Os novos plantexaluentos da reforlua e do
noso sistelua educativo dótannos dun luarco e

duns instrllluentos suficientes para traballar
en favor da igualdade de oportunidades e para
potenciar unha escola na que tódolos indivi
duos teñan as luesmas posibilidades, desapa
recendo así as diferencias e procurando que
non exista desigualdade por razóns de xénero.
1sto leva, sen dúbida, á práctica da coeduca
ción, que encontra nos contidos transversais
e, luáis concretaluente, na educación para a
igualdade de oportunidades de an1bos sexos
un vehículo para o seu desenvolveluento efec
tivo, ó constituir, por un lado, un punto de
unión entre a aula e a realidade social e, por
outro, ó perluitir plantexar a actividade didác
tica desde outras perspectivas.

Asumido os postulados do Moveluento de
Educación para a carreira defendeluos a inser
ción nos curriculos de Ensino Medio (Ensino
Secundario, Bacharelato e Forluación
Profesional) de prograluas e accións de pre
vención para que os alulunos e allnunas aca
den un bo coñeceluento de sí lueSlUOS e das
oportunidades que lles brinda o entorno, o que
contribuirá a unhas eleccións acadéluico-pro
fesionais máis realistas e onde cada persoa
poida escoller coas súas posibilidades reais
(personais e/ou situacionais) aqueles estudios
e profesións que luellor se adecúen as súas
características (interes, aspiracións, valores,
expectativas, etc.) deixando por tanto de con
siderarse os distintos estudios e profesións
desde a óptica tradicional de luasculino ou
feluinino.
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