
Datos sobre o informe da OCDE (Organización para a 
Cooperación e Desenvolvemento Económicos) para España e 
Galicia 2015.  
 
Os índices de abandono da educación e formación en España 
son altos, pero varían entre rexións, a media esta en torno ao 
24% dos mozos. O caso de España é o valor maior da UE. 
Galicia estaría na media, sendo o País Vasco, 9,9% de 
abandonos, por baixo da media da OCDE e rexións como 
Murcia, Andalucía ou Estremadura moi por encima da media 
estatal e da OCDE, podendo chegar ao 25% de abandonos. 
Galicia segundo cadro sitúase contorna a un 21-22% de 
abandonos. 
 
A repetición de curso en España: pasa do 28, 5% de mozos 
repetidores en 2003 a un 32,95 en 2012 segundo datos da 
OCDE. Moi por encima da media da UE que se sitúa nun 
12,4%. 
 
Os estudantes españois acaban os estudos tarde, de media 
dous anos máis tarde que os demais. Só un 87% dos que 
acaban estudos están preto da media da OCDE. 
 
En España en torno ao 30% dos estudantes de educación 
secundaria inferior non se gradúan co certificado necesario 
para acceder á educación secundaria superior. (OCDE 2014). 
Para que España poida alcanzar o obxectivo da estratexia da 
UE 2020 debe reducir os índices de abandono ata o 15% para 
esa data. 
A LOMCE trata de crear itinerarios para os mozos de 15 e 16 
anos facilitando a transición a programas de formación 
profesional de grado superior. 
En España se gradúan un 33% de estudantes en Educación 
secundaria Superior fronte a un 45% en Alemania, por 
exemplo. 
 
Baixos índices de mozos destacados en competencia 
matemática para España por baixo da media da OCDE. E 
diferenzas entre rexións. Isto pode ser atribuíble a 
desigualdades económicas. 
Galicia esta sobre a media estatal en competencia matemática 
(ao redor de 500 puntos). 
Os mozos inmigrantes en España quedan con frecuencia por 
baixo dos seus compañeiros de clase nativos. 
Os estudantes socioeconomicamente máis favorecidos 
superan en 34 puntos en competencia matemática aos menos 
favorecidos (seis puntos máis que en 2003). 
 



A influencia que exerce o estatus socioeconómico sobre os 
resultados varía enormemente entre rexións de España. 
Galicia (10%) e no País Vasco (10,5%). Doutra banda, en 
Cataluña (18%) e Madrid (16%) o estatus socioeconómico ten 
un peso proporcionalmente maior. 
 
 
O gasto por estudante en España en educación secundaria é 
similar ao da media da OCDE. Entre 9266 $ e 8499$ cifras que 
corresponden a 2011. 
 
Unha proporción cada vez maior de ocupacións en España 
require niveis de educación e competencias máis altos, e 
espérase que esta tendencia continúe nun futuro. 
Competencias para incentivar a innovación e a productividad, 
contribuíndo así ao crecemento económico e mellóra da 
calidade de vida. 
 
O gasto por estudante en educación terciaria en España é 
lixeiramente inferior ao promedio da OCDE, e é 
significativamente máis baixo que en países nos que os 
titulados en educación terciaria teñen altos niveis de 
adquisición de competencias, como países nórdicos, Xapón, 
USA, Alemania e Francia. 
A media para OCDE está en 14.000 dolares e para España está 
en 12.000 dolares en gasto anual por estudante de terciaria.  
 
Rápida expansión da educación terciaria en detrimento da 
calidade. 55 universidades públicas e 33 privadas en España. 
Requírese unha maior especialización para capacitar ás 
universidades españolas para destacar a nivel mundial. 
Os mozos necesitan orientación para interpretar a información 
sobre a aprendizaxe e o mercado laboral. 
 
 
 
As persoas con baixa cualificación están cada vez en maior 
risco de quedarse atrasadas. Preto de 10.000.000 de adultos 
en España teñen un nivel baixo de comprensión lectora ou de 
competencia matemática. Concretamente o 37% de todos os 
adultos entre 25 e 64 anos, en contraste coa media da OCDE 
que é dun 23%. 
Como consecuencia a perspectivas de emprego e ingresos son 
pouco halagüeñas para os adultos con baixa cualificación en 
España. 
 
As persoas con baixos niveis de competencias teñen maior 
risco de ser empregados con contratos temporais. Tamén o 
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gran número de microempresas e empresas pequenas en 
España é probablemente un impedimento para o incremento 
da formación no lugar de traballo. 
 
 
Os contratos temporais seguen sendo particularmente 
prevalentes entre os mozos entre aqueles con baixo nivel de 
cualificación. Tamén o réxime fiscal español desalienta a 
contratación e a activación de traballadores. Os impostos 
sobre o traballo financian unha parte significativa do estado 
español. 
De aí o tamaño da economía mergullada en España do mesmo 
xeito que noutros países como Grecia e Italia. 
 
 
O desemprego xuvenil segue en índices moi elevados, malia os 
recentes descensos, a taxa de desemprego xuvenil mantense 
entre o 54,6% de 2013 a un 52,4% no 2014. Apréciase un 
descenso parecido para as persoas de 25 a 29 anos de idade, 
onde o descenso baixo do 32,3% en 2013 ao 29, 8% no 2014. 
 
A cantidade de mozas non empregados nin en educación ou 
formación NINI crecio desde 2007 ao 2009 e mantívose 
relativamente constante nun 20% desde entón. Sendo unha 
das taxas máis elevadas da OCDE, só superada por México, 
Grecia, Italia e Turquía. 
 
Agora que o sistema de FP dual está crecendo, é necesario 
garantir un acceso equitativo en todas as comunidades 
autónomas. Na actualidade, o número de estudantes 
matriculados na FP dual varía notablemente segundo as 
comunidades autónomas. Aínda cando a media de estudantes 
por comunidade autónoma sexa de 562, só os de Andalucía (2 
562) e Cataluña (2 545) supoñen máis da metade dos 
estudantes de FP dual. Outras comunidades autónomas, como 
A Rioja (24), Aragón (33) e Galicia (61) presentan cifras de 
estudantes moi modestas. A distribución dos centros e 
empresas de FP dual segue a mesma pauta. Aínda que hai 
comunidades autónomas, como Castilla-A Mancha (500) e 
Cataluña (226) que empezaron a cooperar con numerosas 
empresas, outras, como Estremadura (6), A Rioxa (8) e 
Aragón (14), colaboran cun número de empresas moi 
reducido. Pese a que o número total de estudantes, centros e 
empresas colaboradoras aumentou de forma sostida entre 
2013 e 2014, o aumento foi irregular. Imponse examinar en 
detalle o modo en que determinadas comunidades autónomas 
lograron recibir un forte respaldo da comunidade empresarial 
(por exemplo, Castela-A Mancha, en que o número de 
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empresas participantes pasou de 16 a 500 nun ano) (MECD, 
2014). A aprendizaxe entre iguais e a posta en común de boas 
prácticas poderían fortalecer os acordos asociativos en todo o 
país. É crucial que existan asociacións sólidas coas empresas, 
xa que non pode aumentar o número de estudantes sen que 
ao 
tempo creza o número de empresas participantes para 
integralos. 


