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ENQUISA: E DESPOIS DA ESO, QUE? 
 

   Cada ano rematan a ESO no noso Instituto uns vinte e pico alumnos. Ante eles ábrese un abano de posibilidades de futuro. Uns, os 
menos amigos de estudar, ingresan xa no mundo laboral e comezan a traballar. Outros continúan a súa preparación educativa ou profe-
sional. Un bo número decídese polo Bacharelato e algúns deles, ó rematalo, lánzanse á aventura universitaria, a miúdo lonxe do noso 
Val. Outros prefiren prepararse para un oficio nalgún Ciclo Formativo. Tamén hai os que, non obtendo o Graduado en ESO, conségueno 
logo na Educación para Adultos. Hai moitas posibilidades ó respecto. Para os rapaces de 4º da ESO, que son os que viven esta elección 
máis preto, e tamén para os rapaces de 1º, 2º ou 3º, o momento de decidir o seu destino chegados ós 15 ou 16 anos non sempre é 
unha tarefa fácil. Maricarmen, a nosa Orientadora, e mesmo os pais, familiares e amigos dos alumnos, exercen a súa influenza para que 
cada un poida escoller sabiamente o mellor para o futuro. Neste Número 29 de Xornalouro queremos saber cales son as apetencias e as 
direccións cara ás que os nosos alumnos se encamiñarán unha vez abandonen o IES Alfoz-Valadouro, e por iso vos presentamos esta no-
va enquisa, na que responderon ás nosas 12 cuestións un total de 48 rapaces e 41 rapazas. A ver que nos contan. 

 
1.  Cal foi o curso da ESO que máis che custou facer? 

 Alumnos de 1º (%) Alumnos de 2º (%) Alumnos de 3º (%) Alumnos de 4º (%) 
1º da ESO 100,00 31,82 25,00 11,54 
2º da ESO 0 68,18 16,67 15,38 
3º da ESO 0 0 45,83 50,00 
4º da ESO 0 0 12,50 23,08 

   Naturalmente, semella que aquí os rapa-
ces que poden opinar cun maior coñece-
mento de causa son os de 4º da ESO, que 
xa experimentaron cos catro cursos da 
Educación Secundaria (os de 3º tamén se 
atreven a opinar sobre 4º Curso, é de su-
poñer que de oídas). Se observamos as 

opinións dos tres primeiros cursos da ESO 
notamos que a pauta común é que cada 
grupo de alumnos considera o curso máis 
difícil aquel mesmo no que se atopa actual-
mente, pero cando nos fixamos nos resul-
tados obtidos para os alumnos de 4º da 
ESO vemos que norma se rompe, posto 

que opinan con bastante rotundidade que o 
curso máis difícil é o de 3º. Esta conclusión 
á que chegamos cos rapaces de 4º semella 
ser a máis fidedigna, tendo en conta que 
de entre os alumnos que cursaron 3º, to-
dos opinan que este é o peor dos cursos da 
ESO. 

 
2. Que materias de estudo na ESO son as que che crean máis dificultades? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Lingua Galega 5,22 1,89 3,75 
Matemáticas 11,19 17,92 14,17 
Plástica 8,96 2,83 6,25 
Inglés 20,15 19,81 20,00 
Lingua Castelá 14,93 18,87 16,67 
Ciencias Sociais 9,70 14,15 11,67 
Música 11,19 2,83 7,50 
Francés 5,97 7,55 6,67 
Educación Física 1,49 1,89 1,66 
Ciencias Naturais 8,96 12,26 10,42 
Tecnoloxía 2,24 0 1,24 
   Observando as cifras totais da consulta 
vemos que as materias de estudo máis difí-
ciles para os alumnos do noso Instituto son 
o Inglés, a Lingua Castelá, as Matemáticas 
e as Ciencias Sociais, mentres que as máis 
fáciles son a Tecnoloxía, a Educación Física, 
a Lingua Galega e a Plástica. Se compara-

mos homes e mulleres observamos que a 
Lingua Galega é moito máis fácil para as 
mulleres, ó igual que a Plástica e a Música, 
mentres que as Matemáticas se lle dan me-
llor ós homes, ó igual que as Ciencias So-
ciais. En xeral, semellan confirmarse as 
tendencias que sinalan os psicólogos res-

pecto ás aptitudes para o estudo diferen-
ciadas por sexos: os homes son mellores 
en Ciencias, mentres que as mulleres son 
mellores en artes ou en linguas (en Lingua 
Castelá, porén, obteñen mellores resulta-
dos os homes). Noutras materias os resul-
tados son análogos para homes e mulleres. 

 
3. Confías en obter, finalmente, o Título de Graduado na ESO? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Si 95,83 97,56 96,63 
Non 4,17 2,44 3,37 
   Aforramos de estendernos no comentario 
das respostas. Todos, tanto rapaces como 
rapazas, decántanse maioritariamente pola 

resposta optimista: pensan que obterán o 
Graduado na ESO. A mágoa de todo isto é 
que, en moitas ocasións, o que se pensa e 

o que ocorre despois non sempre son reali-
dades coincidentes. De todos modos, o op-
timismo inicial axuda moito a ter éxito. 

 
4. Que criterios segues para escoller as materias optativas que se che ofertan na ESO? 

A: Escollo as que escollen os meus amigos para estar en clase con eles. 
B: Escollo as optativas que me parecen máis fáciles. 

C: Escollo as que me parece que me van servir nos estudos que faga despois da ESO. 
D: Escollo a boleo, sen preocuparme moito do que escollo. 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 29,63 13,04 22,00 
B 42,59 36,96 40,00 
C 25,93 47,83 36,00 
D 1,85 2,17 2,00 

   A maioría dos alumnos consultados esco-
llen as opcións que poderíamos chamar 

máis “responsables”: a B e a C; escollen as 
materias optativas porque lles son útiles 

nos seus estudos, ben por ser máis fáciles 
e, polo tanto, máis susceptibles de ser su-
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peradas con éxito, ben porque os preparan 
para posteriores estudos que pensan facer. 
Só a cuarta parte dos consultados escollen 
opcións máis “pasotas”, como son a de ir 
en clase cos seus amigos ou facer a elec-
ción sen ningún criterio. Observamos ta-

mén, comparando rapaces e rapazas, que 
estas últimas manifestan nas súas respos-
tas unha maior responsabilidade cós pri-
meiros, pois máis do 80 % das rapaces es-
collen as opcións “responsables”; incluso 
case a metade das rapazas consultadas 

elixen as materias optativas pensando na 
súa utilidade nos estudos que veñan des-
pois, que semella ser, dende logo, a razón 
máis xustificada para escoller esas optati-
vas. Indícanos isto, como sinalan tamén os 
psicólogos, unha maior madurez feminina? 

 

5. Coñeces ben as alternativas que podes escoller despois da ESO? 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 

Si  47,73 58,54 52,94 
Non 52,27 41,46 47,06 
   Nivélanse as dúas alternativas na valora-
ción total de todos os alumnos consultados: 
metade coñecen as alternativas despois da 
ESO e metade non as coñecen. Neste caso 

a constatación máis significativa dos resul-
tados obsérvase na comparación de varóns 
e mulleres, pois estas últimas están moito 
máis ó tanto do que se lles preguntan: co-

ñecen mellor cós rapaces o que poden fa-
cer despois da ESO. De novo gañan as mu-
lleres en responsabilidade e é de supoñer 
que tamén en maduración. 

 
6. Que pensas que vas facer unha vez que remates a ESO? 

A: Estudarei Bacharelato. 
B: Poñereime a traballar. 

C: Farei un programa de Garantía Social. 

D: Farei un Ciclo Formativo. 
E: Farei Educación para Adultos. 

F: Farei unha carreira na Universidade. 
 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 36,36 54,00 44,76 
B 12,73 6,00 9,52 
C 0 0 0 
D 41,82 22,00 32,39 
E 0 0 0 
F 9,09 18,00 13,33 

   O Bacharelato e os Ciclos Formativos son 
as opcións máis escollidas en xeral, con 
bastante diferenza sobre as demais: os 
alumnos do IES Alfoz-Valadouro queren se-
guir estudando. E de entre estas dúas op-
cións está claro que o Bacharelato, con 
preto da metade das opinións recollidas, é 
a máis valorada de todas. 
   Tamén observamos importantes diferen-

zas entre homes e mulleres. Para empezar, 
son máis as mulleres que pensan facer o 
Bacharelato, como paso previo, se supón, 
para seguir estudando na Universidade; por 
iso mesmo, tamén son o dobre de mulleres 
que de homes, as que din que pensan fa-
cer carreira universitaria. Por outra banda, 
hai un dobre de homes que de mulleres 
que pensan poñerse a traballar ó remata-

ren a ESO: as mulleres demostran outra 
vez que son máis amigas de estudar que os 
homes. Finalmente, o dobre de homes que 
de mulleres escollen facer un Ciclo Formati-
vo; posto que os Ciclos están máis orienta-
dos á vida laboral, tamén aquí demostran 
os resultados da enquisa que os homes son 
máis partidarios de traballar e as mulleres 
máis tendentes á vida académica. 

 
7. Se pensas facer Bacharelato despois da ESO, que rama de Bacharelato queres facer? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Humanidades e Ciencias Sociais 40,00 50,00 45,76 
Arte 24,00 17,65 20,34 
Ciencias e Tecnoloxías 36,00 32,35 33,90 
   Temos que supoñer que das persoas que 
responderon a esta cuestión da nosa enqui-
sa a maioría son mulleres, posto que foron 
estas as que se mostraron na cuestión an-
terior máis partidarias de facer Bacharelato. 

Sen obterse unhas diferenzas moi aprecia-
bles para as tres ramas do Bacharelato, ob-
servamos que a máis apreciada polos nosos 
alumnos de ESO é a de Humanidades e 
Ciencias Sociais, seguida da de Ciencias e 

Tecnoloxías e da de Arte. Non se observan 
grandes diferenzas entre alumnos e alum-
nas, a non ser que os alumnos tenden algo 
máis ó Bacharelato de Arte e as alumnas ó 
de Humanidades e Ciencias Sociais. 

 
8. Se pensas facer un Ciclo Formativo, cal escollerías? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Explotacións agrarias extensivas 2,60 0 1,63 
Electromecánica de vehículos 15,58 0 9,76 
Educación Infantil 2,60 28,27 12,20 
Administración e finanzas 0 10,87 4,07 
Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción 0 2,18 0,81 
Coidados auxiliares de enfermaría 3,90 6,52 4,88 
Animación de actividades físicas e deportivas 5,19 6,52 5,69 
Mecanizado 18,17 6,52 13,81 
Desenvolvemento de produtos electrónicos 2,60 0 1,63 
Comercio 1,30 6,52 3,25 
Desenvolvemento de aplicacións informáticas 2,60 0 1,63 
Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos 1,30 0 0,81 
Explotación de sistemas informáticos 1,30 0 0,81 
Carrozaría 9,09 2,17 6,50 
Equipos e instalacións electrotécnicas 6,49 0 4,07 
Xestión administrativa 1,30 4,35 2,44 
Soldadura e caldeiraría 7,79 2,17 5,69 
Saúde ambiental 0 0 0 
Equipos electrónicos de consumo 1,30 0 0,81 
Perruquería 1,30 10,87 4,88 
Cociña e gastronomía 2,60 2,17 2,44 
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Servizos de restaurante e bar 3,90 0 2,44 
Restauración 1,30 0 0,81 
Outros 7,79 10,87 8,94 
   Aínda que os Ciclos Formativos máis vo-
tados en xeral son o de Mecanizado, Edu-
cación Infantil e Electromecánica de Vehí-
culos, está claro que os datos máis intere-
santes desta pregunta non se obteñen dos 
totais de votos obtidos para cada un dos 
Ciclos, senón máis ben da comparación de 
resultados entre rapaces e rapazas. Seme-
lla bastante claro que homes e mulleres te-
ñen apreciacións moi diferentes dos traba-

llos que lles gustaría realizar. Poñamos al-
gúns exemplos. A Electromecánica de Vehí-
culos e o Mecanizado son claramente mas-
culinos, ó igual que a Carrozaría. Claramen-
te femininos son os Ciclos de Educación In-
fantil, Administración e Finanzas ou Perru-
quería. Curiosamente nos oficios nos que 
se igualan os gustos de varóns e mulleres 
son os de Animación de actividades físicas 
e deportivas e Cociña e Gastronomía. Des-

pois de tantos e tantos intentos por equipa-
rar a homes e mulleres nos costumes e 
oportunidades profesionais, resulta que na 
maior parte dos casos homes e mulleres 
seguen escollendo os oficios que xa eran 
tradicionalmente “seus”, aínda que en cou-
sas como os deportes e a cociña a cousa se 
vaia equiparando algo máis. De todos mo-
dos, a valoración dos prototipos laborais 
por sexos necesitaría unha mellor análise. 

 
9. En que centro de estudos che gustaría continuar estudando? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Pedro Murias de Ribadeo 0 3,23 1,55 
Dionisio Gamallo Fierros de Ribadeo 1,49 0 0,78 
Vilar Ponte de Viveiro 0 1,61 0,78 
Perdouro de Burela 44,77 40,32 42,63 
San Rosendo de Mondoñedo 4,48 0 2,33 
Porta da Auga de Ribadeo 10,45 1,61 6,20 
María Sarmiento de Viveiro 1,49 1,61 1,55 
Monte Castelo de Burela 26,87 32,26 29,45 
IES de Foz 10,45 16,13 13,18 
Illa de Sarón de Xove 0 3,23 1,55 
   Burela é a localidade que consegue a in-
mensa maioría das preferencias dos rapa-
ces e rapazas participantes na nosa enqui-
sa, e de entre os dous institutos que hai en 
Burela, o Perdouro lévase a maior parte 

dos votos, figurando o Monte Castelo no 
segundo lugar da nosa lista. A continuación 
figura o IES de Foz e, moito máis atrás, o 
Instituto Porta da Auga de Ribadeo. 
   A única diferenza salientable entre homes 

e mulleres está no Instituto Porta da Auga 
de Ribadeo, ó que son moito máis favora-
bles os rapaces que as rapazas. Nos de-
mais institutos non hai diferenzas impor-
tantes entre as eleccións deles e as delas. 

 
10. Se te decides a incorporarte ó mundo do traballo despois da ESO, que traballo farías? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Traballaría nun negocio da miña familia 12,00 8,11 10,34 
Buscaría traballo no meu mesmo pobo, preto da miña casa 26,00 32,43 28,74 
Iría buscar traballo fóra do meu pobo 16,00 18,92 17,24 
Traballaría no mesmo có meu pai 26,00 2,70 16,09 
Aprendería un traballo novo con alguén que me ensinara 16,00 35,14 24,14 
Outras respostas 4,00 2,70 3,45 
   As eleccións máis votadas son as que lles 
permiten ós rapaces e rapazas seguir vivin-
do no seu mesmo pobo, aínda que apren-
dendo un traballo novo. Homes e mulleres 
manifestan diferenzas importantes en dúas 
cousas. En primeiro lugar hai unha inmensa 
maioría de homes que prefire traballar no 

mesmo có seu pai, seguir a tradición fami-
liar no aspecto laboral, mentres que as mu-
lleres que elixen esta opción son practica-
mente insignificantes (tal vez a pregunta 
estea mal formulada, pois se lles pide que 
digan se seguirían o oficio do seu pai, men-
tres que, probablemente, as rapazas elixi-

rían seguir o oficio da súa nai, posibilidade 
que non se presenta). A segunda diferenza 
está na aprendizaxe dun oficio novo: son 
moito máis partidarias desta opción as mu-
lleres, que manifestan o seu desexo de 
aprender un traballo novo nunha cantidade 
que dobra á dos rapaces. 

 
11. En caso de poder facer unha carreira universitaria, cal che gustaría facer? 

A: Veterinaria. 
B: Saúde (Auxiliar de enfermaría, Médico, Cirurxán, Enfermeiro, Psicoloxía clínica e infantil, Pediatría, Farmacia, Fisioterapia). 

C: Ensinanza (Maxisterio, Profesor, Gardería, Educación Infantil). 
D: Filoloxía. 

E: Xustiza (Dereito, Funcionario de Xustiza). 
F: Informática (Programador, Informática). 

G: Ciencias Naturais (Ciencias, Química industrial, Bioloxía, Física, Química, Laboratorio, Bioloxía mariña). 
H: Seguridade (Bombeiro, Policía, Criminólogo). 

I: Tecnoloxía (Arquitectura, Electrónica, Tecnoloxía, Topografía). 
J: Administración (Administración e Dirección de Empresas, Banqueiro, Notaría, Economista, Ciencias Políticas). 

K: Arte (Músico, Actor, Deseño de imaxe, Artes gráficas, Fotógrafo, Bailarina). 
L: Información (Xornalismo). 

M: Mecánica (Enxeñería e Deseño de Vehículos, Mecánica). 
N: Educación Física (INEF). 

Ñ: Transportes (Capitán da Mariña Mercante). 
O: Matemáticas. 

P: Estética (Perruquería, Estilista). 
Q: Comercio (Hostelaría, Supermercado). 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
A 9,26 3,53 5,76 
B 12,97 18,82 16,54 
C 16,68 22,34 20,13 
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D 3,70 4,71 4,32 
E 7,41 5,88 6,47 
F 7,41 0 2,88 
G 5,56 4,71 5,04 
H 3,70 1,18 2,16 
I 11,11 2,35 5,76 
J 3,70 7,06 5,76 
K 3,70 9,41 7,19 
L 1,85 1,18 1,44 
M 3,70 0 1,44 
N 3,70 1,18 2,16 
Ñ 1,85 0 0,72 
O 3,70 1,18 2,16 
P 0 14,12 8,63 
Q 0 2,35 1,44 

   Fixemos grupos coas respostas que de-
ron os rapaces segundo a lista que figura 
enriba destas liñas, aínda que moitas das 
respostas dadas polas persoas consultadas 
dificilmente se poderían incluír nunha ca-
rreira universitaria, pois son máis ben op-
cións profesionais que figuran nos Ciclos 
Formativos. Tal vez a agrupación debería 
modificarse nalgún punto, como no da Saú-
de, que tal vez incluiría tamén a Veterina-
ria, co cal igualaría á opción máis votada, a 

da Ensinanza. Non obstante semella que as 
dúas liñas universitarias máis valoradas po-
los nosos rapaces son a de Saúde e a de 
Ensinanza, e con bastante diferenza sobre 
as demais. 
   Centrándonos na comparación de respos-
tas entre varóns e mulleres, volvemos, 
igual que en cuestións anteriores, a atopar 
diferenzas importantes. Observamos unha 
tendencia claramente máis favorable nos 
varóns cara ás carreiras que teñen que ver 

coa Tecnoloxía, mentres que nas mulleres 
esta tendencia se vai, sobre todo, cara á 
formación Estética, sobre todo no relacio-
nado co traballo de Esteticien e Perruque-
ría, aínda que estes dous traballos non está 
claro que teñan moita conexión coa Univer-
sidade. Os varóns tamén son máis favora-
bles a Veterinaria e a Informática, mentres 
que as mulleres decántanse máis por Admi-
nistración e Arte. 

 
12. Se ó final fas unha carreira universitaria, en que cidade che gustaría estudala? 

 Homes (%) Mulleres (%) TOTAL (%) 
Santiago de Compostela 22,22 25,00 23,68 
Lugo 20,37 18,33 19,30 
Madrid 27,78 11,67 19,30 
Vigo 1,85 10,00 6,14 
Coruña 12,96 20,00 16,67 
Barcelona 9,26 15,00 12,28 
Outros 5,56 0 2,63 
   Á hora de escoller destino universitario, a 
cidade universitaria de Galicia por excelen-
cia, Santiago de Compostela, semella ser a 
preferida, pero xorden certas dúbidas se 
observamos unha vez máis as diferenzas 
entre varóns e mulleres. É evidente, por 
outra banda, que o destino Vigo non é 
apenas valorado polos rapaces consultados. 
   Comparando unha vez máis as tenden-
cias dos varóns e das mulleres, observamos 

nos primeiros unha apreciable preferencia 
pola capital de España, Madrid; no caso 
das rapazas, a preferencia vaise claramente 
cara á outra capital que figura na lista, a 
capital de Galicia, Santiago de Compostela. 
Ademais, dentro dos poucos votos que con-
segue Vigo, obtén moitos máis no caso das 
mulleres. Semella que os varóns prefiren ir-
se lonxe, a ver mundo, mentres que as mu-
lleres valoran máis continuar na súa terra. 

Por outra banda, no caso de saír de Galicia, 
hai máis mulleres que homes que elixen 
Barcelona como destino. 
   Postos a escoller destinos diferentes ós 
que figuran na lista proposta, son os va-
róns os únicos que o fan, pois no último 
apartado algúns inclúen Salamanca, Valen-
cia e Ibiza. 
   En definitiva, os homes queren ir estudar 
máis lonxe que as mulleres. 

 

CONCLUSIÓNS 
   Segundo a valoración dos nosos rapaces, o curso da ESO que máis dificultades lles ocasiona e o de 3º, mentres que as materias de es-
tudo da ESO máis difíciles son Inglés, Lingua Castelá, Matemáticas e Ciencias Sociais. Móstranse tremendamente optimistas á hora de di-
cir se van ou non conseguir o título de Graduado na ESO: o 96 % dos alumnos consultados opinan que si. 
   As mulleres móstranse máis responsables que os varóns no que se refire ós estudos, pois as súas respostas declaran que elixen delibe-
radamente as materias optativas que lles van ser máis útiles nos estudos que fagan posteriormente; por outra banda, tamén son as mu-
lleres as que se manifestan máis ó tanto das diversas opcións que se lles presentan despois da ESO. En definitiva, que as mulleres toman 
moito máis en serio a súa preparación académica, tanto na Educación Secundaria como despois dela. 
   Considerando a posibilidade de continuar estudos despois da ESO, as mulleres optan máis polo Bacharelato, mentres que os varóns in-
clínanse máis polos Ciclos Formativos. É moi pouca a porcentaxe de alumnos e alumnas que pensan rematar a súa formación na Universi-
dade: só un 13 % do total.  
   De entre as tres opcións ou liñas educativas que ofrece o Bacharelato, non hai moita diferenza nas preferencias de uns e outros, pero a 
opción máis votada en xeral é a do Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais. 
   En canto ós Ciclos Formativos, os varóns manifestan unha clara preferencia polos relacionados cos coches e a súa Mecánica, mentres 
que as mulleres decántanse máis por traballos como a Educación Infantil, a Administración e a Perruquería. Observamos nas respostas 
que os estereotipos profesionais para ambos sexos continúan aínda moi vixentes entre os nosos alumnos. 
   Escollendo Instituto para seguir estudando despois de abandonar o noso, todos prefiren irse a Burela. Os Institutos máis votados para 
o caso son os dous de Burela: o Perdouro en primeiro lugar e o Monte Castelo en segundo; síguelles logo o IES de Foz. Tamén aquí os 
costumes semellan non cambiar moito respecto a cursos anteriores. 
   Se a opción é entrar no mundo laboral despois da ESO, todos, homes e mulleres, prefiren seguir vivindo no pobo ou preto del. Os va-
róns son máis partidarios de seguir o oficio do pai, mentres que as mulleres prefiren aprender un oficio novo. 
   Se analizamos os estudos universitarios, as carreiras preferidas en xeral polos rapaces son as relacionadas coa Ensinanza e coa Saúde; 
os homes manifestan preferencia cara á Tecnoloxía, mentres que as mulleres maniféstana cara á Arte. E se hai que dicir a onde hai que 
ir estudar, as mulleres prefiren quedarse en Galicia, sobre todo en Santiago, mentres que os homes prefiren ir fóra, sobre todo a Madrid. 


