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29/04/2014
A Muller na Cultura Galega (I)

O obxectivo do seguinte informe é presentar datos estatísticos relacionados 
coa situación actual das mulleres en Galicia no referente ás súas relacións coa 
cultura a partir dalgúns indicadores relacionados coa formación, co consumo 
cultural e coa participación no eido cultural. Deste xeito, repásase dende os
seus usos das TIC no ámbito da cultura, a súa presenza no emprego cultural e
as súas preferencias no tempo de ocio ou nos seus hábitos culturais, entre 
outros. A análise realizada permitiu detectar diferenzas entre homes e 
mulleres nos ámbitos investigados. A razón pola que non se estudaron outros 
ámbitos é a escaseza de indicadores de xénero nas estatísticas culturais, un 
feito que cómpre poñer de manifesto para palialo na medida do posible en 
vindeiras operacións estatísticas.

O traballo que se desenvolve a continuación estrutúrase do seguinte xeito:

1. Emprego do tempo
2. Ocio e hábitos culturais
3. Emprego cultural
4. A sociedade da información
5. Ensinanzas do ámbito cultural
6. Conclusións

As principais fontes utilizadas son:

- Instituto Nacional de Estadística: Encuesta de empleo del tiempo.
- Instituto Galego de Estatística: Enquisa de condicións de vida das 

familias. Ocio e hábitos culturais.
- Instituto Nacional de Estadística: Estadística de Enseñanza 

Universitaria.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Estadística de las 

Ensinanzas no universitarias.
- Instituto Galego das Cualificacións.
- Servicio Público de Empleo Estatal. IGE-INE. Enquisa de poboación 

activa.
- Consellería de Traballo e Benestar.
- AIMC. Navegantes en la red.

Este traballo tamén se nutre da información publicada por outras entidades 
relacionadas co ámbito tratado como o Observatorio da Sociedade da 
Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA) ou a ‘Encuesta sobre 
Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 
hogares, 2013’. O resto da información tomouse de fontes públicas ou 
solicitouse a titulares das fontes primarias.
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1.- Emprego do tempo 

Como se mencionaba con anterioridade, e por mor da escaseza de información desagregada 
por sexos en Galicia, este estudo baseouse en catro piares fundamentais, entre os que destaca 
o emprego do tempo. Para a obtención de información sobre o emprego do tempo das
mulleres en Galicia en actividades relacionadas co ámbito cultural, consultouse a enquisa 
elaborada polo Instituto Nacional de Estadística, ‘Encuesta de empleo del tiempo 2009-
2010’, unha enquisa que figura no Plan Estadístico Nacional e que conta cunha metodoloxía 
harmonizada co resto da Unión Europea baixo o respaldo de EUROSTAT.

Este tipo de enquisas, que non acostuman a ter unha periodicidade anual, cobraron un gran 
auxe co inicio da sociedade do benestar, ao constituíren unha importante ferramenta de 
obtención de datos cara á aplicación de políticas sociais. Esta análise estatística abrangue 
dous bloques temáticos ben definidos: por unha banda, os de orientación social, como 
calidade e estilo de vida, indicadores sociais, demanda de cultura e ocio, entre outros; e por 
outra banda, os de tipo económico, como economía somerxida, economía dos fogares ou 
división do traballo en función do sexo.

Neste traballo recóllese información concreta sobre: 

- Porcentaxe de persoas que realizan unha actividade principal no transcurso do día.
- Distribución de actividades nun día medio, horas: minutos (hh.mm) segundo o sexo. 
- Porcentaxe de mulleres que realizan actividades culturais no transcurso do día.
- Duración media da realización de actividades culturais, segundo sexo.

En Galicia, ao igual que no resto de España, as diferenzas entre o emprego do tempo entre 
homes e mulleres seguen a ser significativas. As mulleres galegas empregan menos tempo que 
os homes en ver televisión, DVD ou vídeo, en escoitar a radio ou gravacións, en actividades de 
divertimento e cultura, así como nas artes e afeccións culturais. Pola contra, as mulleres 
galegas son as que máis len, cunha diferenza superior na comparativa cos homes (16 minutos 
diarios, fronte a 13) e coa media do resto das mulleres españolas ás que superan nun minuto. 
Cómpre resaltar que no resto do Estado as mulleres están por debaixo dos homes en todos os 
indicadores analizados, como se pode consultar na seguinte táboa.

Distribución das actividades culturais realizadas nun día segundo o sexo (hh.mm.)
España Galicia

Total Homes Mulleres Total Homes Mulleres
Diversión e cultura 0:06 0:06 0:05 0:05 0:06 0:04
Artes e afeccións 0:03 0:03 0:02 0:03 0:04 0:03
Lectura 0:15 0:16 0:15 0:15 0:13 0:16
Ver televisión, DVD ou vídeos 2:18 2:23 2:12 1:54 2:00 1:47
Escoitar a radio ou gravacións 0:03 0:04 0:03 0:04 0:06 0:02

Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE ( Encuesta de empleo del tiempo 
2009-2010)
*A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro 
de 2010

Ver televisión, DVD ou vídeos segue a ser a actividade preferida tanto polos homes como 
polas mulleres, aínda que as superan en 5 puntos porcentuais, un 84,1% fronte a un 78,9 %. 
Mentres, no resto do Estado é practicamente igual a porcentaxe de mulleres e de homes que 
ven a televisión, DVD ou vídeos no transcurso do día. A afección pola lectura é a segunda 
actividade dominante, neste caso as mulleres galegas superan os homes en case 5 puntos 
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porcentuais, 26,3% deles fronte ao 21,8% delas, unha distancia entre xéneros que é moito 
menor no territorio nacional (1 punto porcentual). 

A seguinte gráfica reflicte as diferenzas entre o comportamento das galegas e a media feminina 
estatal no tocante á realización de actividades culturais.

Porcentaxe de mulleres segundo a actividade cultural que realizan

Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE ( Encuesta de empleo del tiempo 
2009-2010). 
*A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro 
de 2010

A variación no período estudado é moi acentuada en dúas das actividades reflectidas: a lectura 
e escoitar a radio ou gravacións. Mentres en 2003, un 6,2% das galegas adoitaban no 
transcurso do día a escoitar a radio ou gravacións, en 2010 descende a porcentaxe ao 3,9%. Por 
outra banda, sobe de xeito sobranceiro a porcentaxe de galegas que len. En 2010 máis da 
cuarta parte da poboación feminina galega realiza esta actividade, concretamente un 26,3%, 
índice tamén superior á media estatal, situada no 21,9%. A continuación amósanse os datos 
totais desagregados segundo sexo para Galicia e España en comparativa temporal.

Porcentaxe de mulleres que realizan actividades culturais no transcurso do día
2003 2010

España Galicia España Galicia
Total Diversión e cultura 4,8 4,0 4,4 3,3

Artes e afeccións 2,3 2,5 2,8 3,4
Lectura 21,5 21,2 21,4 24,2

Ver televisión, DVD ou vídeos 82,8 78,7 84,5 81,4
Escoitar a radio ou gravacións 6,2 7,9 5,2 5,3

Homes Diversión e cultura 5,1 4,7 4,9 3,7
Artes e afeccións 2,5 2,9 3,1 3,7
Lectura 23,1 22,9 20,8 21,8

3,9 2,4

21,9

84,6

4,23 3,2

26,3

78,9

3,9
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

Diversión 
e cultura

Artes e 
afeccións

Lectura Ver 
televisión, 
DVD ou 
vídeos

Escoitar a 
radio ou 

gravacións

España Galicia



A MULLER NA CULTURA GALEGA (I) 
 

 4 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

Ver televisión, DVD ou vídeos 83,3 80,1 84,4 84,1
Escoitar a radio ou gravacións 7,8 9,8 6,2 6,9

Mulleres Diversión e cultura 4,6 3,4 3,9 3,0
Artes e afeccións 2,1 2,0 2,4 3,2
Lectura 20,0 19,6 21,9 26,3

Ver televisión, DVD ou vídeos 82,3 77,4 84,6 78,9
Escoitar a radio ou gravacións 4,7 6,2 4,2 3,9

Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE ( Encuesta de empleo del tiempo 
2009-2010). 
*A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro 
de 2010

Na análise da duración media do tempo empregado na realización das distintas actividades 
culturais, obsérvase como por primeira vez en Galicia, as relacionadas co divertimento e a 
cultura superan as de ver televisión, DVD e vídeos, sen diferenza entre sexos, ao contrario que 
no resto do Estado no que se mantén esta última como primeira opción tanto en homes como 
en mulleres. Volvendo á comunidade galega e en comparativa temporal, constátase que en 
2010 aumenta en media hora o tempo que lle dedican as mulleres á diversión e á cultura 
respecto ao ano 2003, pero seguen a estar por debaixo do tempo utilizado polos homes para 
esta mesma actividade.  Débese subliñar que esta sería a única actividade na que as galegas 
destinan máis tempo ca a media de mulleres españolas, concretamente 17 minutos máis. Nas 
demais actividades as mulleres da comunidade galega están sempre por debaixo da media 
estatal. 

Na comparativa que nos permiten estes sete anos de estudo destaca de xeito significativo a 
baixada do tempo que as mulleres galegas lle dedican ás artes e afeccións (de 2:06 a 1:21), 
mentres que se vén mantendo para o resto de España.  Por último, as galegas e os galegos 
empregan aproximadamente o mesmo tempo para ler, ao redor dunha hora, pero por debaixo 
da media estatal en ambos casos (7 minutos no caso das mulleres e 16 no caso dos homes), 
como se observa na táboa seguinte.

Duración media da realización de actividades culturais, segundo sexo (hh.mm.)
2003 2010

España Galicia España Galicia

Total

Diversión e cultura 2:11 2:08 2:10 2:39
Artes e afeccións 1:47 2:12 1:40 1:38
Lectura 1:07 1:02 1:12 1:00
Ver televisión, DVD ou 
vídeos 2:23 2:12 2:43 2:20
Escoitar a radio ou 
gravacións 1:03 1:09 1:07 1:14

Homes

Diversión e cultura 2:14 2:21 2:11 2:50
Artes e afeccións 1:59 2:17 1:45 1:54
Lectura 1:11 1:05 1:15 0:59
Ver televisión, DVD ou 
vídeos 2:28 2:15 2:50 2:23
Escoitar a radio ou 
gravacións 1:08 1:15 1:12 1:23

Mulleres
Diversión e cultura 2:08 1:52 2:09 2:28
Artes e afeccións 1:33 2:06 1:34 1:21
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Lectura 1:01 0:58 1:08 1:01
Ver televisión, DVD ou 

vídeos 2:17 2:08 2:37 2:16
Escoitar a radio ou 

Gravacións 0:55 1:00 1:00 1:01
Elaboración propia a partir dos ficheiros facilitados polo INE ( Encuesta de empleo del tiempo 
2009-2010). 
*A recollida de información levouse a cabo dende o 1 de outubro de 2009 ata o 30 de setembro 
de 2010

2.- Hábitos e prácticas culturais

Para a  análise dos datos sobre hábitos e prácticas culturais da poboación galega analizouse o 
módulo do mesmo nome incluído na “Enquisa de condicións de vida das familias”, unha 
operación que vén realizando o Instituto Galego de Estatística dende o ano 1999 con carácter 
anual. Á espera de que se leve a cabo a explotación anunciada polo IGE  para o ano 2014,  os 
últimos  datos dispoñibles corresponden a 2006.  O ámbito poboacional abrangue o conxunto 
das persoas que residen habitualmente en vivendas familiares principais, no ámbito 
xeográfico de Galicia.

A participación cultural analízase dende as diversas actividades culturais, dende as visitas a 
museos e exposicións de arte, lectura de libros e publicacións periódicas, asistencia á 
bibliotecas, as artes escénicas e musicais, a música clásica e actual, ou o sector audiovisual, 
entre outras. 

A continuación analízanse os hábitos de lectura das mulleres galegas a través da observación 
da lectura de libros, da frecuencia con que esta se realiza, o uso das bibliotecas e a 
dispoñibilidade de libros no fogar. Constátase que en xeral son as mulleres as que máis len. 

Do total do público lector en Galicia (1.079.251), un 58,3% son mulleres. Como se pode 
observar na seguinte gráfica hai unha diferenza  de 179.286  persoas entre ambos sexos 
(16,6%) sendo elas ademais as que maior número de libros len ao ano.

Persoas que leron algún libro segundo sexo

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
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Un 42,2%  desas 629.267 lectoras len máis de seis libros ao ano, 2,3 puntos porcentuais por 
riba dos homes, como se aprecia nesta táboa.

Persoas segundo o número de libros lidos nos últimos doce meses e segundo sexo
Homes Mulleres Total

Menos de 6 
libros
Nº de persoas 271.240 363.655 634.895
Porcentaxe 60,3 57,8 58,8
Máis de 6 libros 
Nº de persoas 178.744 265.612 444.356
Porcentaxe 39,7 42,2 41,2
Total
Nº de persoas 449.984 629.267 1.079.251
Porcentaxe 100,0 100,0 100,0

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Cando se trata de publicación periódicas, tal como se ve na seguinte táboa, as mulleres galegas 
elixen revistas do corazón (58,8%), de información xeral ou actualidade (42,9%) e de estética, 
saúde, moda e fogar (41,8%) por esa orde, aínda que no caso das publicacións de información 
xeral elas len algo menos. As que menos lles atraen son as de temática sobre motor e 
económicas.

Porcentaxe de persoas que len, segundo tipo de revista e sexo
Homes Mulleres Total

Información xeral ou actualidade 44,1 42,9 43,4
Corazón 13,2 58,8 40,4
Estética, saúde, moda e fogar 7,0 41,8 27,7
Deportes 36,1 3,5 16,7
Viaxes, medio ambiente e natureza 16,6 12,5 14,1
Televisión 11,4 13,6 12,7
Técnicas e científicas 17,5 7,5 11,5
Musicais 9,2 9,5 9,4
Cine 8,8 9,0 8,9
Culturais 9,8 6,4 7,7
Animación e tira cómica 10,8 5,5 7,6
Informática 13,6 3,0 7,3
Económicas 5,7 2,3 3,6
Motor 6,0 0,1 2,5

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Ao analizar o uso dos servizos das bibliotecas segundo sexo, tamén se constata o maior uso 
deste servizo por parte das mulleres. Na seguinte gráfica amósase esta diferenza entre ambos 
sexos. 
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Persoas que utilizan os servizos dunha biblioteca segundo frecuencia e sexo

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Do total das lectoras galegas, un 35% utiliza o servizo dunha biblioteca (220.119 mulleres 
fronte a 149.192 homes ). Deste montante global, un 46% faino cada semana ou cada mes. Con 
todo, un 20% das mulleres que len en Galicia nunca utilizan os servizos dunha biblioteca por 
non dispor dela preto da súa casa, razón extensible case na mesma proporción tamén aos 
homes, como se expón nesta táboa.

Persoas que utilizan os servizos dunha biblioteca, segundo sexo
Homes Mulleres Total

Cada semana / Cada mes 70.039 102.744 172.783
Algunha vez ao ano 79.153 117.375 196.528
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do 
seu fogar 91.912 128.004 219.916
Nunca, por outros motivos 208.881 281.144 490.024
Total 449.984 629.267 1.079.251
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

A continuación preséntanse os datos comparativos entre ambos sexos, na visualización de 
vídeos ou DVD e a frecuencia desta. Como se ve, homes e mulleres compórtanse de xeito 
parecido. 

Persoas segundo a frecuencia coa que ven vídeos ou DVD
Homes Mulleres Total

Cada semana
Nº de persoas 283.200 269.511 552.711
Porcentaxe 22,7 19,9 21,2
Cada mes
Nº de persoas 229.122 235.688 464.810
Porcentaxe 18,3 17,4 17,9
Algunha vez ao ano
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Nº de persoas 239.471 240.295 479.766
Porcentaxe 19,2 17,8 18,4
Nunca
Nº de persoas 498.547 607.356 1.105.903
Porcentaxe 39,9 44,9 42,5
Total
Nº de persoas 1.250.340 1.352.849 2.603.189
Porcentaxe 100,0 100,0 100,0
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

No que se refire ao consumo televisivo, a distancia porcentual acentúanse cando se trata do 
programa elixido, mentres que os informativos son seguidos por máis dun 82% da poboación 
de ambos os dous sexos, os programas deportivos contan cun 63,5% de espectadores fronte a 
un 20,6% de espectadoras, unha tendencia que se estende de xeito similar ao eido radiofónico, 
con máis de 30 puntos porcentuais de diferenza (só un 9,2 das galegas prefiren deportes fronte 
ao 41% dos galegos). 

Ao analizar os datos por sexo, en xeral pódese afirmar que os homes tenden a ver máis 
documentais e programas deportivos que as mulleres, mentres que elas prefiren series, 
programas de entretemento, concursos e telenovelas.

Porcentaxe de programas de televisión preferidos segundo tipo de programa e sexo 

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

En canto á radio, os programas informativos e os musicais lideran as preferencias da audiencia
galega, sendo as noticias as preferidas polos homes e os musicais polas mulleres, aínda que sen 
diferenzas notables. Porén, os programas deportivos son os que marcan a maior distancia entre 
ambos os dous sexos, o 41% dos homes escoitan este tipo de espazos fronte ao 9,2% das 
mulleres. Os programas especificamente culturais son os que menos acollida teñen entre os 
galegos experimentando os valores máis baixos de audiencia, menos da décima parte da 
poboación, cun lixeiro despunte no caso das mulleres.
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Persoas que ven os seguintes tipos de programas segundo o sexo
Homes Mulleres Total

Noticias
Nº de persoas 981.002 1.068.240 2.049.242
Porcentaxe 82,3 82,7 82,5
Películas
Nº de persoas 846.798 901.847 1.748.645
Porcentaxe 71,1 69,8 70,4
Series
Nº de persoas 596.098 798.924 1.395.022
Porcentaxe 50,0 61,9 56,2
Entretemento e concursos
Nº de persoas 549.723 794.349 1.344.072
Porcentaxe 46,1 61,5 54,1
Documentais
Nº de persoas 547.381 528.352 1.075.733
Porcentaxe 45,9 40,9 43,3
Deportes
Nº de persoas 756.076 265.410 1.021.486
Porcentaxe 63,5 20,6 41,1
Musicais
Nº de persoas 288.869 359.977 648.846
Porcentaxe 24,3 27,9 26,1
Infantís
Nº de persoas 201.805 218.835 420.640
Porcentaxe 16,9 17,0 16,9
Telenovelas
Nº de persoas 62.747 318.964 381.712
Porcentaxe 5,3 24,7 15,4
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

No tocante á realización de actividades culturais, as mulleres galegas superan lixeiramente os 
homes na asistencia a concertos de música clásica ou ópera, teatro, cine, funcións de 
monicreques, sesións de contacontos, circo, espectáculos de pallasos ou cómicos,  así como en 
visitas a museos e exposicións de arte. 

Mulleres e homes teñen preferencias distintas á hora de realizar actividades culturais no seu 
tempo libre, pero o máis destacable é que un 18,7% da poboación feminina galega dedica parte 
do seu lecer a este tipo de actividades fronte ao 13,9% dos homes. 

Porcentaxe de persoas que practican actividades culturais no seu tempo libre segundo  
tipo de actividade e sexo en Galicia

Total Homes Mulleres
Instrumentos musicais 5,3 6,6 4,1
Talleres ou cursos de manualidades 3,7 1,7 5,5
Bailes de salón 2,9 2,0 3,7
Talleres ou cursos de debuxo, pintura, 
escultura 2,7 1,8 3,5
Participación en grupos de teatro afeccionado 1,1 0,9 1,3
Talleres ou cursos de fotografía 0,7 0,9 0,6

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias
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As diferenzas entre ambos sexos póñense de manifesto cando se trata de elixir algunha destas 
actividades; así as galegas prefiren ir a talleres ou cursos de manualidades, mentres que eles 
optan en primeiro lugar polos instrumentos musicais, unha opción que ocupa o segundo lugar 
nas preferencias das mulleres galegas, seguida moi de cerca, polos bailes de salón e os cursos 
debuxo, pintura ou escultura.

Actividades culturais realizadas pola poboación galega segundo sexo

Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

En canto á frecuencia coa que asisten a espectáculos ou outros tipos de eventos culturais, 
tamén se advirten as particularidades de ambos sexos. Case a cuarta parte das galegas nunca 
foron a este tipo de eventos (23,8%)  e a meirande parte delas (55,3%), como moito acoden 
algunha vez ao ano. A frecuencia semanal é a que marca a distancia máis profunda entre os 
hábitos de mulleres e homes, un 5,8% e un 10,5%  respectivamente, case o dobre de homes 
que de mulleres pode asistir cunha frecuencia semanal a algún evento cultural, como se 
observa na seguinte táboa.  

Porcentaxe de persoas en Galicia segundo a frecuencia de asistencia 
a espectáculos e eventos culturais

Total Homes Mulleres
Cada semana 8,0 10,5 5,8
Cada mes 15,8 16,5 15,1
Algunha vez ao ano 56,0 56,8 55,3
Nunca 20,2 16,3 23,9
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Os datos da asistencia ao cine son moi negativos para ambos sexos, xa que mais da metade dos 
galegos e das galegas, nunca foron ao cine (53,8% das mulleres e un 51,0% dos homes), e en 
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ambos os dous casos algo máis do 16% non o fai porque non conta con este tipo de 
equipamento preto do seu fogar. Como se ve a continuación, os datos de frecuencia son moi 
similares para ambos sexos, a excepción de que as mulleres asisten algo máis cunha frecuencia 
semanal ca os homes e algo menos, unha algunha vez ao ano. 

Porcentaxe de persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia ao cine
Total Homes Mulleres

Cada semana 2,0 1,9 2,1
Cada mes 11,2 11,1 11,3
Algunha vez ao ano 34,8 35,9 32,7
Nunca, porque non dispón dese servizo 
preto do seu fogar 16,7 16,9 16,5
Nunca, por outros motivos 35,8 34,1 37,3
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

Se negativos eran os datos de asistencia ao cine,  pódese dicir que a frecuencia coa que a
cidadanía galega vai ao teatro ten características semellantes e aínda peores. Así, tal e como se 
amosa na seguinte táboa case un 80% dos homes e un 76,3% das mulleres non van nunca ao 
teatro. Con todo, un motivo de peso para esta escaseza de asistencia é, como no caso do cine, 
por non dispor de infraestruturas para tal fin preto do fogar. Pódese interpretar que, en xeral, 
como se ve a continuación, as mulleres acoden algo máis, pero de xeito moi leve.

Porcentaxe de persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia ao teatro
Total Homes Mulleres

Algunha vez ao mes 1,3 1,1 1,4
Algunha vez ao ano 21,1 19,8 22,2
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 30,0 31,1 29,0
Nunca, por outros motivos 47,6 47,9 47,3
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

En xeral, tal e como se ve na táboa seguinte, tanto os galegos como as galegas na súa meirande 
parte van a concertos de música moderna, tradicional ou de solistas, e tamén aos concertos das 
orquestras en verbenas. Un dos problemas cos que se atopa a cidadanía galega no seu conxunto 
cando elixen a que tipo de concertos desexan asistir é a falta deste actividade preto do fogar no 
que residen (máis do 30% así o declara); isto afecta fundamentalmente aos concertos de 
música clásica ou ópera. Con todo, si que se aprecia certa preferencia das mulleres con 
respecto aos homes, no dato de asistencia algunha vez ao ano, pola música clásica ou a ópera, 
unha diferenza dun punto porcentual (un 13,4% fronte a un 12,4%), sendo algo superior a 
afección deles polos outros tipos de concertos mencionados. 

Porcentaxe de persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia a concertos de 
música

Total Homes Mulleres
De música clásica ou ópera
Algunha vez ao mes 1,1 1,2 1,1
Algunha vez ao ano 13,0 12,4 13,4
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 31,7 32,5 31,0
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Nunca, por outros motivos 54,2 53,8 54,4
De música moderna, tradicional ou solistas
Algunha vez ao mes 1,9 2,2 1,6
Algunha vez ao ano 36,2 37,0 35,4
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 22,0 22,1 21,9
Nunca, por outros motivos 40,0 38,7 41,2
De orquestras en verbenas
Algunha vez ao mes 1,4 1,5 1,2
Algunha vez ao ano 63,6 66,7 60,8
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 6,5 6,0 7,0
Nunca, por outros motivos 28,5 25,8 31,0
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias

A porcentaxe de mulleres que van a museos e exposicións en Galicia é lixeiramente superior á 
de homes no dato concreto da frecuencia ‘algunha vez ao mes’, un 3,2% eles e un 4% elas. 

Porcentaxe de persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia a museos e 
exposicións de arte

Total Homes Mulleres
Algunha vez ao mes 3,6 3,2 4,0
Algunha vez ao ano 35,5 35,5 35,4
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 23,1 23,8 22,5
Nunca, por outros motivos 37,8 37,5 38,1
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

Mentres que unha cuarta parte das mulleres galegas (25,5%) acode algunha vez ao ano a 
funcións de monicreques, contacontos, espectáculos circenses, de pallasos ou cómicos, tamén 
unha cuarta parte delas (25,7%)  non o pode facer por non ter ese servizo preto do seu fogar. 
Como se ve na seguinte táboa, non chega nin a un 1% tanto no caso dos homes como no das 
mulleres os que o fan mensualmente.

Persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia a funcións de monicreques, sesións 
de contacontos, circo, espectáculos de pallasos ou cómicos

Total Homes Mulleres
Algunha vez ao mes 0,9 0,9 0,8
Algunha vez ao ano 24,9 24,3 25,5
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 26,7 27,8 25,7
Nunca, por outros motivos 47,5 47,0 47,9
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

Os parques de atraccións ou instalacións similares reciben visitas dun 30%  das mulleres 
galegas e un 31,7% dos homes. Ao igual que sucedía no caso anterior, non chega nin a un 1% 
os que van cunha frecuencia mensual a este tipo de servizos.
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Persoas en Galicia, segundo a frecuencia de asistencia a parques de atraccións ou 
instalacións similares (carruseis, coches de choque...)

Total Homes Mulleres
Algunha vez ao mes 0,5 0,5 0,5
Algunha vez ao ano 31,0 31,7 30,3
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu 
fogar 26,2 27,3 25,2
Nunca, por outros motivos 42,3 40,5 44,0
Fonte: IGE. Enquisa de condicións de vida das familias. 

3.- Emprego cultural

O emprego cultural defínese como o conxunto de persoas empregadas nas industrias culturais 
ou con ocupacións culturais. Por iso, para saber do número de persoal que traballa no sector 
cultural que hai nun espazo dado hai que definir que actividades económicas se entenden como 
culturais e que ocupacións pertencen a este ámbito. Neste caso pártese das definicións do 
Marco de Estatísticas Culturais da Unesco, adaptadas ás clasificacións españolas polo 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Unha vez delimitado o ámbito, para coñecer o 
conxunto de persoas que traballan nel, súmanse as persoas contratadas por unha empresa ou 
institución cunha actividade inscrita nun dos epígrafes culturais, independentemente da 
ocupación ao número de empregos nunha ocupación cultural, independentemente da actividade 
económica á que se dedica a empresa para a que traballa. Por exemplo, entenderíase por 
emprego cultural tanto un administrativo que traballa para unha editorial como un xornalista
que traballa para unha empresa de enerxía.

O emprego cultural total en Galicia supón 23.300 persoas, un 2,3% do total. Este dato, que 
provén da Enquisa de Poboación Activa, é o único que nos ofrece unha panorámica global do 
emprego cultural, entendido conceptualmente tal como se describe arriba. Porén, este dato non 
ofrece desgloses por sexo para Galicia. Con todo, pódese extraer información a partir do 
panorama nacional e fontes de datos complementarias. Sabemos que en España as mulleres 
supoñen un 40% dos empregados culturais, unha porcentaxe algo inferior á do total das
persoas ocupadas, que se sitúa en torno a un 45% en España e un 47% en Galicia no 3º 
trimestre de 2013. 

Segundo datos por grandes grupos de ocupacións, dentro do conxunto de “profesionais da 
cultura e o espectáculo1”, en Galicia hai unha tendencia decrecente na porcentaxe de mulleres 
entre o primeiro trimestre de 2010 e o terceiro de 2013. A media do período sitúase nun 
44,9%. Chama a atención que, como se pode ver na seguinte gráfica, a estacionalidade afecte 
máis negativamente ás mulleres, xa que na segunda metade de cada ano a proporción baixa 
sensiblemente.

                                                      
1 Pese ao nome do epígrafe, este grupo de ocupacións non recolle o total do emprego cultural.
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Porcentaxe de mulleres ocupadas como profesionais da cultura e o espectáculo en Galicia

Fonte: Elaboración propia a partir de IGE-INE. Enquisa de poboación activa.

Noutro grupo de ocupación máis heteroxéneo, concretamente o de “persoal empregado en
bibliotecas, servizos de correos e afíns”, a proporción é maioritariamente feminina nunha 
media do mesmo período dun 73,7%. A estabilidade é moito maior en comparación co grupo 
ocupacional anterior.

A contratación é un parámetro que nos permite medir máis polo miúdo o mercado laboral da 
cultura. Así, o empresariado está obrigados a comunicarlle á Oficina Pública de Emprego o 
contido dos contratos de traballo celebrados ou as prórrogas destes nos dez días seguintes á súa 
concertación. Este permite acceder a esta información  a través da estatística de contratos e 
doutras operacións, como son as bases de datos do Observatorio Ocupacional da Xunta de 
Galicia.

As ocupacións culturais máis contratadas en Galicia son o grupo dos compositores, músicos e 
cantantes, con máis de 19.374 contratos anuais, seguidos de lonxe polos actores e os técnicos 
de gravación audiovisual. En todas estas ocupacións, a porcentaxe de contratadas é inferior ao 
50%.

Indicadores de contratación para os cinco grupos de ocupacións culturais 
máis contratados en Galicia

Contratos 
anuais

Contratados 
anuais

Porcentaxe 
muller

Compositores, músicos e cantantes 19.374 2.032 21,2
Actores 4.893 887 38,1
Técnicos e profesionais de apoio de 
actividades culturais e artísticas 1.435 580 30,5
Directores de cine, de teatro e afíns 1.015 452 36,6
Artistas creativos e interpretativos nos 
clasificados baixo outros epígrafes 943 444 39,4

Fonte: Instituto Galego da Cualificacións. Datos actualizados a 30 de novembro de 2013

As ocupacións culturais na que a maioría dos contratados son mulleres son as seguintes:
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Indicadores de contratación para as ocupacións culturais galegas 
con maior presenza de mulleres

Contratos 
anuais

Contratados 
anuais

Porcentaxe 
muller

Filólogos, intérpretes e tradutores 756 350 78,9
Bibliotecarios, documentalistas e afíns 108 78 76,8
Técnicos en galerías de arte, museos e 
bibliotecas 26 25 73,1
Empregados de bibliotecas e arquivos 209 109 69,8
Xornalistas 873 304 69,5
Escritores 84 46 63,1
Traballadores de procesos de 
encadernación 69 42 56,5
Coreógrafos e bailaríns 649 167 55,6

Fonte: Instituto Galego da Cualificacións. Datos actualizados a 30 de novembro de 2013

Resulta salientable a alta proporción de mulleres nalgunhas profesións con nivel de 
contratación, como a de filólogo, interprete ou tradutor, onde oito de cada dez novos contratos 
son para mulleres, ou entre xornalistas, con sete de cada dez.

Dentro destas ocupacións con perfil feminino destaca a tendencia ascendente da contratación 
do grupo de filólogos, tipicamente situados na comarca de Santiago e cunha porcentaxe maior 
de contratación de mozas que de maiores de 45 anos. 

O perfil das bibliotecarias, documentalistas e afíns atópase dentro das actividades 
administrativas de oficina e outras actividades auxiliares das empresas na comarca da Coruña 
cunha tendencia de contratación irregular á baixa nos últimos 36 meses. As técnicas en galerías 
de arte, museos e bibliotecas teñen unha contratación irregular á baixa no mesmo período, 
teñen unha idade de entre 26 e 35 anos e desenvolven o seu traballo na comarca de Santiago.
Pola súa parte, as empregadas de bibliotecas e arquivos teñen unha lixeira tendencia de 
contratación á alza nos últimos 12 meses, unha idade de entre 36 e 45 anos e traballan no 
sector da educación na comarca de Vigo. As xornalistas, cunha tendencia de contratación 
irregular, pero á alza nos últimos 36 meses, traballan maioritariamente en Santiago en 
actividades de programación e emisión de radio e televisión. A súa idade atópase entre os 26 e 
35 anos. As escritoras, que semellan desempeñar principalmente labores de guionistas, teñen 
un perfil de contratación estable, cunha idade entre 26 e 35 anos e traballan en actividades 
cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 
na comarca de Santiago. As traballadoras de procesos de encadernación teñen unha tendencia 
de contratación irregular á alza, unha idade de 26 a 35 anos e traballan nas artes gráficas en 
Santiago. Por último, as coreógrafas e bailarinas experimentan unha contratación á alza nos 
últimos 12 meses despois de 22 de baixada, teñen entre 26 e 35 anos e traballan en actividades 
de creación, artísticas e espectáculos na comarca da Coruña.

En contraste, nalgunhas profesións son maioritarias as novas contratacións de homes. Serían 
exemplos os técnicos de gravación audiovisual, os compositores, músicos e cantantes, os 
fotógrafos, os traballadores de procesos de preimpresión e os técnicos de radiodifusión.

Pódese estudar esta realidade dende unha perspectiva algo máis agregada, comparando dous 
grandes grupos de ocupacións co total. Neste caso, apréciase unha tendencia positiva nos 
últimos anos na contratación de mulleres en ocupacións culturais, pese a atoparse por debaixo 
da media, preta ao 50%.
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Porcentaxe de contratos asinados por mulleres no total de Galicia e en dous seccións de 
actividade económica. Serie temporal

Fonte: Consellería de Traballo e Benestar. Información subministrada directamente ao Instituto 
Galego de Estatística.

Nota: a clasificación dos contratos faise segundo a localidade do centro de traballo, independentemente 
de que o contrato se rexistrase dentro da Comunidade galega ou fóra dela.

Por tipo de contrato, constátase unha tendencia á baixa nos últimos catro anos e inferior ao 
total na formalización de contratos indefinidos ordinarios e de fomento do emprego de 
mulleres no ámbito da información e as comunicacións. En 2012, das persoas que se 
benefician por este tipo de contratos, unicamente un 37% foron mulleres nesta sección de 
actividades da economía. No caso das actividade artísticas, recreativas e de entretemento, o 
número de contratos indefinidos asinados, aínda que segue beneficiando aos homes, o reparto 
por sexos sitúase por enriba da porcentaxe da media do total. No tocante aos contratos de 
interinidade, constátase unha lixeira tendencia a que sexan mulleres que cobren este tipo de 
prazas.

En canto ao paro rexistrado, obsérvase unha tendencia decrecente na porcentaxe de mulleres 
en situación de demandantes de emprego no ámbito cultural. Como se pode prever facilmente, 
isto non significa un descenso en termos absolutos, xa que o paro aumenta no período, pero si 
un descenso na proporción.

Porcentaxe de mulleres rexistradas nos servizos públicos de emprego en Galicia con 
ocupacións culturais. Serie temporal

Fonte: Servicio Público de Empleo Estatal. O ámbito xeográfico corresponde co enderezo do 
demandante. A actividade económica indica aquela na que traballa o demandante ou na que 
realizou o seu último traballo, segundo sexa o caso.
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Poñendo en relación os datos de paro rexistrado cos de contratación vistos máis arriba, pódese 
inferir que dentro do ámbito cultural hai unha tendencia a que a proporción de mulleres 
contratadas aumente e a que esa mesma proporción mingüe no paro rexistrado.

Os perfís de parados/-as nas ocupacións máis demandadas a 30 de novembro de 2013 son as de 
axudantes de biblioteca e/ou documentación, tradutores/-as e interpretes, persoas empregadas
na administración de arquivos e/ou bibliotecas, fotógrafos/-as, filólogos/-as e xornalistas. Na 
maioría dos casos son mulleres, salvo no caso dos fotógrafos/-as, no que son algo menos da 
metade, cunha idade de entre 36 a 45 e en menor medida de entre 26 e 35. En xeral, o nivel 
académico é alto e radican nas comarcas urbanas.

4.- A sociedade da información

No últimos anos, sobre todo dende 2011, o uso das TIC aumentou gradualmente tanto nos 
homes como nas mulleres. Con todo, tal e como recolle o Observatorio da Sociedade da 
Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), no informe titulado  La incoporación 
de las mujeres tecnólogas al mercado laboral en Galicia. La mujeres en la Sociedad de la 
Información2, os principais indicadores do uso das tecnoloxías da información e a 
comunicación (TIC) amosan certa diverxencia entre homes e mulleres. A continuación 
analízanse estes tres indicadores tomando como fonte a Encuesta sobre Equipamiento y Uso 
de Tecnologías de la Información y Comunicación en los hogares, 2013, publicado polo 
Instituto Nacional de Estadística.

Como se pode observar nas seguinte táboa as mulleres galegas usan menos o ordenador e 
Internet ca os homes (64,8% fronte a 68,1% e 62,8% fronte a 67,9% respectivamente). Así 
mesmo,  tamén son menos as que utilizan o comercio electrónico. É precisamente neste 
último caso no que a diferenza porcentual é maior, superando os 7 puntos. 

Diferenza do uso das TICS (nos últimos tres meses do ano) entre os homes
e as mulleres en Galicia

Indicador Mulleres (%) Homes (%) Diferenza (puntos)
Uso do ordenador 64,8 68,1 3,3
Uso de internet 62,8 67,9 5,1
Uso do comercio electrónico 17,6 24,8 7,2
Fonte: INE. Instituto Nacional de Estadística. 2013

A idade constitúe outro factor moi influínte no uso do ordenador, de internet e do comercio 
electrónico. Na franxa de idade que abrangue entre os 16 e os 34 anos, o uso de Internet e do 
ordenador no caso das mulleres é practicamente do 100%, un índice que tamén é elevado no 
colectivo masculino aínda que menor ca elas. En cambio, os homes usan máis o ordenador e 
Internet na franxa de idade comprendida entre os 45 e 54 anos. A continuación amósanse os 
datos principais por sexo e idade.

                                                      
2

http://www.osimga.org/export/sites/osimga/gl/documentos/d/20130604_Mujeres_sociedad_informacion.p
df
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Diferenza no uso das TICS entre as mulleres e os homes en Galicia, segundo idade
(nos últimos tres meses do ano)

Ordenador Internet
Comercio 

electrónico
Mulleres Homes Mulleres Homes Mulleres Homes

Total 64,8 68,1 62,8 67,9 17,6 24,8
De 16 a 24 anos 100,0 95,7 100,0 95,7 17,3 27,3
De 25 a 34 anos 96,7 88,3 96,7 90,0 33,4 50,0
De 35 a 44 anos 75,3 91,5 77,0 91,1 31,3 38,5
De 45 a 54 anos 68,0 72,9 62,5 71,3 15,2 15,1
De 55 a 64 anos 42,0 27,0 36,4 29,2 2,3 7,1
De 65 a 74 anos 11,8 25,3 10,0 21,6 1,4 3,6

Fonte: INE. Instituto Nacional de Estadística. 2013

O uso de internet supón en moitos casos unha renuncia a realizar outro tipo de actividades. As 
mulleres galegas renuncian en menor medida que os homes a realizar actividades como ver a 
televisión, oír a radio ou ir ao cine.

A mensaxería instantánea ten unha incidencia algo maior entre as mulleres. O servizo máis 
usado con diferenza é o chat de Facebook. No resto de servizos populares, como Whats App, 
Skype ou Windows Messenger son maioría os homes.

Uso de servizo de mensaxería instantánea en Galicia

Fonte. AIMC. Navegantes en la red

As mulleres usan máis e con máis frecuencia as redes sociais ca os homes. As mulleres 
prefiren  Facebook, Tuenti e Pinterest e eles son maioría en Twitter, Google Plus e Linkedln.

Porcentaxe de persoas en Galicia que accederon a unha rede social de Internet
por última vez

Homes Mulleres Total
Onte 68,7 77,5 71,4
Últimos 7 días 11,5 10,6 11,2
Últimos 30 días 5,0 2,5 4,2
Último ano 3,1 1,1 2,5
Fai máis tempo / Nunca 11,8 8,3 10,7

Fonte. AIMC. Navegantes en la red
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Os usos que se lle dan as redes tenden a estar máis orientados ás amizades e á familia no caso 
das mulleres. Segundo declaran os internautas, as mulleres son tamén máis activas nas redes 
sociais.

Usos das redes sociais (porcentaxe)
Homes Mulleres Total

Relacións de amizade 70,5 79,5 73,3

Relacións familiares 37,0 47,7 40,3

Relacións profesionais 27,7 27,2 27,5

Hobbies 33,6 29,3 32,3
Procura de parella 2,2 0,6 1,7

Fonte. AIMC. Navegantes en la red

No tocante á participación en foros, as mulleres son menos activas tanto nas consultas como na 
achega de contidos. Algo semellante ocorre cos blogs que son menos visitados polas mulleres.  
No que respecta á subida de contidos á web en xeral, un 37% das mulleres subiu fotos, un 7% 
vídeos, un 41% comentarios, opinións e outros textos e un 8,9% música. As mulleres son máis 
activas ca os homes, especialmente no que respecta á suba de textos e música, pero menos 
proclives a utilizar servizos de almacenamento de arquivos online (catro de cada dez mulleres 
usan este servizo por seis de cada dez homes). Un 4,3% das galegas dispoñen dun blog que 
actualizan con frecuencia.

Como vías de comunicación propias de internet, as galegas usan algo máis o chat, pero menos 
as chamadas de voz vía IP. 

As webs máis visitadas polas galegas son, por esta orde, facebook.com, google.es, mundo-
r.com, lavozdegalicia.es e live.com. Entre as webs máis visitadas as diferenzas de sexo amosan 
unha tendencia a que as mulleres visiten máis as redes sociais, medios de comunicación 
galegos e páxinas institucionais.

Entre as actividades realizadas en internet, as mulleres galegas tenden a ver menos televisión, 
radio (descargada ou online) e vídeos. Tamén descargan menos música e películas ca os 
homes, pero ven máis series e cine online.
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Principais actividades desenvolvidas en internet mulleres (dereita) e homes (esquerda) 
segundo a diferenza porcentual entre sexos

Fonte. AIMC. Navegantes en la red

Outros usos de internet onde destacan as mulleres serían na procura de emprego, a procura de 
cursos, mestrados e formación e a busca de información sobre temas de saúde. 

Entre as actividades máis populares nas que hai opción de pago, as mulleres son máis proclives 
a mercar libros dixitais e a pagar por noticias, preferindo en maior medida que os homes o 
acceso gratuíto ao resto de contidos.

Actividades de pago realizadas por Internet nos últimos 30 días

Fonte. AIMC. Navegantes en la red
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Un comportamento que se atopa moi influído polo sexo dos e das internautas en Galicia ten 
que ver coa seguridade en internet. Malia que son menos as mulleres que non teñen instalados 
programas de antivirus tanto en equipos tradicionais como en teléfonos móbiles, hai unha 
tendencia a que tarden máis en actualizar os programas antivirus. Isto incide negativamente 
nos ataques recibidos e as súas consecuencias.

Porcentaxe de persoas afectadas por algún virus informático ou programa espía 
procedente de Internet no último ano

Home Muller
Non afectadas 54,1% 52,1%
Afectadas, pero sen consecuencias 36,2% 34,8%
Afectadas e con problemas no equipo 9,6% 13,1%

Fonte. AIMC. Navegantes en la red

En relación con isto, as galegas tamén teñen en menor medida sistemas de antispam e reciben, 
xa que logo, máis correos deste tipo.

Oito de cada dez galegas usan o móbil para acceder a internet, case tantas coma homes, pero só 
un 20% usa a tableta fronte ao 31% dos homes. Dos galegos que se conectan a internet usando 
o móbil, os homes superan en proporción ás mulleres en navegación pola web, uso do correo 
electrónico, suba de fotos, vídeos, visualización online de vídeos (tipo Youtube), uso de 
mensaxería instantánea, consultas ou transaccións bancarias, lectura de noticias de actualidade,
chamada de voz sobre IP (Viber, Skype,…), escoita da radio por Internet, emisións de cadeas 
TV, compra de produtos/servizos online, pero as mulleres superan aos homes no acceso a 
redes sociais. Tamén son máis reticentes a usar os servizos de xeolocalización GPS.

O sistema operativo de móbiles é maioritariamente Android, que ademais é máis popular entre 
as mulleres. O segundo máis usado, o IOS (Iphone), seduce ao 18% dos homes, fronte ao 9% 
das mulleres.

Sistema operativo do teléfono móbil co que se accede principalmente a Internet

Fonte. AIMC. Navegantes en la red
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Cando se lle pregunta aos internautas ata que punto están de acordo con afirmacións como 
“Conéctome cada vez máis tempo dende o teléfono móbil” ou “Non podería vivir sen Internet 
no teléfono móbil”, nunha escala do 1 ao 5 as mulleres galegas tenden a situarse nunha media 
algo superior aos homes.

5.- Ensinanzas do ámbito cultural

Nesta área ofrécese información relativa ás ensinanzas que se consideraron relacionadas coas 
profesións culturais, seguindo a metodoloxía proposta polo  Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Ofrécese información de alumnado matriculado e alumnado que termina os 
estudos, segundo a titularidade do centro nas especialidades nas que cursan ou cursaron 
estudos.

En Galicia existen na actualidade 9 centros nos que se imparten este tipo de ensinanzas, dos 
cales 5 son privados. Agás na provincia de Pontevedra onde todos os centros son privados 
(están todos en Vigo), os 4 centros públicos están en Lugo, Ourense, A Coruña e Santiago.
Os seguintes datos correspóndense ao alumnado e profesorado das ensinanzas artísticas de 
réxime especial en Galicia.

Alumnado matriculado e profesorado en ensinanzas artísticas de réxime especial, 
segundo sexo

2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
Profesorado: Total 169 191 191 168 185 181
Profesorado: Mulleres (%) 43,2 42,9 44,0 45,2 45,9 43,6
Alumnado matriculado: Total 1.316 1.367 1.508 1.458 1.468 1.363
Alumnado matriculado: Mulleres (%) 64,9 63,1 62,5 64,4 66,2 62,9

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no
universitarias.

No tocante ao alumnado apréciase un descenso no último curso de referencia xa que é neste 
curso no que se rexistra un descenso de 105 matrículas con respecto ao curso anterior. Pola 
contra, o profesorado ve aumentado os seus efectivos neste período aínda que no curso 2011-
2012 houbo catro profesores menos. 

En canto ao número de mulleres que estudan ensinanzas artísticas, obsérvase que superan ao 
número de homes en todo o período e esta porcentaxe vai aumentando ata chegar ao 62,9% no
curso 2011-2012. En canto ao profesorado, porén, domina a presenza masculina. A porcentaxe 
de profesoras apenas aumenta ao longo do período.

En Galicia existen 50 centros nos que se imparten ensinanzas regradas da música, dos cales un 
72% son públicos.

Alumnado matriculado e profesorado nas ensinanzas regradas da música
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Profesorado: Total 975 1.028 980 1.019 1.045 975
Profesorado: Mulleres (%) 38,1 37,7 39,6 39,8 39,3 39,5
Alumnado matriculado: Total 8.210 8.985 8.117 7.925 8.179 8.185

Alumnado matriculado: Mulleres(%) 55,9 55,4 55,6 55,5 55,0 55,9
Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no
universitarias
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Destes datos conclúese que a porcentaxe de mulleres que estudan ensinanzas regradas da 
música supera o 55% do total do alumnado. Porén a porcentaxe de mulleres entre o 
profesorado non superou un 40% en ningún curso desta serie temporal. 

Alumnado das ensinanzas regradas da música por tipo de ensinanza e sexo no curso 
2011-2012

España Galicia
Homes Mulleres Homes Mulleres

Ensinanzas Elementais de Música 20.301 25.282 1.788 2.455
Ensinanzas Profesionais de Música 19.022 21.882 1.500 1.905
Grao Superior de Música - LOGSE 2.728 1.885 164 120

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias

Outro dato interesante relativo ao alumnado refírese ao número de mulleres que estudan 
música nos diferentes graos destes estudos. Así, pódese observar que tanto no grao elemental 
coma no profesional, o número de mulleres supera ao dos homes tanto en Galicia coma no 
conxunto do Estado. Isto, en cambio non acontece no grao superior.

En Galicia existen 5 centros nos que se imparten ensinanzas regradas da música, dos cales o 
40% son públicos.

Alumnado matriculado e profesorado en ensinanzas regradas da danza
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

Profesorado: Total 29 33 35 34 34 42
Profesorado: Mulleres (%) 79,0 76,0 46,0 74,0 79,0 69,0
Alumnado matriculado: Total 273 264 297 272 295 327
Alumnado matriculado: Mulleres 
(%) 96,0 95,0 94,0 94,0 96,0 95,0

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no
universitarias.  

En Galicia a cifra de alumnado que estuda ensinanzas regradas da danza incrementouse no 
curso 2011-2012. Este aumento é importante porque esta cifra é superior á que rexistra nos 10 
cursos anteriores. Por outra banda é salientable o feito de que a porcentaxe de mulleres que 
estuda danza supera o 90% en todo período estudado. 

Alumnado de ensinanzas regradas da danza por especialidade e sexo. Curso 2011-2012
Total Homes Mulleres

España Galicia España Galicia España Galicia
Ensinanzas profesionais Danza 
contemporánea 590 50 106 0 484 50

Ensinanzas profesionais Danza 
española 1.173 0 88 0 1.085 0

Ensinanzas profesionais  Danza clásica 1.506 103 182 7 1.324 96
Ensinanzas profesionais Baile 
flamenco 342 0 38 0 304 0
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Ensinanzas grao superior LOGSE: 
Pedagoxía da danza 203 0 19 0 184 0

Ensinanzas grao superior LOGSE: 
Coreografía e técnicas de 
interpretación da danza

180 0 32 0 148 0

Ensinanzas superiores LOE: 
Pedagoxía da danza 105 0 13 0 92 0

Ensinanzas superiores LOE: 
Coreografía e técnicas de 
interpretación da danza

95 0 26 0 69 0

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias.  

Nesta táboa detállase o número de alumnos e alumnas  nas distintas especialidades de danza e 
graos. Por unha banda, en Galicia non se ensina o grao superior de danza en ningunha escola e 
por outra, dentro das ensinanzas profesionais, só se ensinan as especialidades de danza clásica 
e danza contemporánea. No que se refire ao número de alumnas tanto no conxunto de España 
coma en Galicia, é superior en todas as disciplinas. En Galicia concretamente, supoñen un 
100% en danza contemporánea e un 93,2% en danza clásica, mentres que no conxunto do 
Estado non chega en ningún dos casos ao 90%.

No tocante ao profesorado, tamén aumentou en 8 profesionais no último curso, sumando un 
total de 42, cifra que supón o número máis elevado de mestres desta especialidade en todo o 
período que se está a analizar. No profesorado de danza tamén é maioritario o número de 
mulleres, chegando case ao 70% no curso 2011/2012.

En Galicia só existe un centro onde se imparten ensinanzas regradas de arte dramática, que é 
de titularidade pública: A Escola Superior de Arte Dramática de Vigo. Temos os seguintes 
datos relacionados co alumnado e o profesorado:

Alumnado matriculado e profesorado en ensinanzas de Arte Dramática, segundo sexo

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Profesorado: Total 17 28 40 38 38 40
Profesorado: Mulleres(%) 47,1 53,6 50,0 50,0 52,6 57,5
Alumnado matriculado: Total 67 91 114 136 161 171
Alumnado matriculado: Mulleres(%) 61,2 59,3 66,7 64 62,7 60,2
Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias.  

O alumnado aumentou progresivamente, de tal xeito que no curso 2011-2012 case se triplicou 
con respecto ao 2006-2007, data na que se empezaron a impartir estes estudos. O que non 
variou moito neste período foi a porcentaxe de mulleres que estudan arte dramática en Galicia 
que superou en case todos os cursos, agás no 2007-2008, un 60%. En canto ao profesorado, 
aínda que no último curso da serie diminuíu en dous profesores, a cantidade total supera nun 
57,5% á cifra de profesorado do curso 2006-2007. No caso do profesorado a porcentaxe de 
mulleres que ensina na escola de arte dramática é superior ao 50% e no curso 2011-2012 
aumentou en máis de 10 puntos con respecto ao curso 2006-2007.
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Alumnado de ensinanzas regradas da arte dramática por especialidade e sexo. 
Curso 2011-2012

Total Homes Mulleres
España Galicia España Galicia España Galicia

Total 2.134 171 879 68 1.255 103
Dirección de escena e 
dramaturxia 340 42 190 22 150 20
Escenografía 173 24 44 10 129 14
Interpretación 1.621 105 645 36 976 69

Fonte: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Subdirección General de Estadística y
Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.       

Na táboa anterior inclúense datos do número de alumnado de arte dramática en Galicia e no 
conxunto de España por especialidades no curso 2011-2012. No total do alumnado domina 
tanto en Galicia coma no conxunto de España o número de mulleres, que supoñen un 60,2% e 
un 58,8% respectivamente. Porén se pode observar que na especialidade de dirección de escea 
e dramaturxia hai máis alumnos matriculados que alumnas, tanto no conxunto de España coa 
en Galicia, aínda que en Galicia esta diferenza é só de dúas alumnas menos.

As ensinanzas artísticas do réxime xeral abranguen a modalidade de artes do Bacharelato e os 
ciclos formativos de grao medio e superior de Formación Profesional.

No curso 2011-2012 en Galicia existían 23 centros nos que se impartiu a modalidade de artes 
no Bacharelato, o 87% dos cales son de titularidade pública.

Alumnado matriculado na rama de artes do Bacharelato en Galicia, segundo sexo
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Alumnado matriculado: Total 1.344 1.221 1.010 1.186 1.322 1.392
Alumnado matriculado: Mulleres (%) 66,6 63,7 69,3 69,2 66,3 62,3
% respecto ao total de alumnos de 
bacharelato 3,6 3,3 2,8 3,3 3,8 4,1
Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no
universitarias.  

Na táboa anterior reflíctese a cifra de alumnado matriculado na rama de artes en Galicia e 
pódese concluír que:

a)A cifra total de estudantes de Bacharelato que elixiron a rama de artes foi medrando 
progresivamente en toda a serie temporal.

b)A porcentaxe de mulleres de estudan esta rama supera case todos os anos o 60%, 
chegado á porcentaxe máis alta no curso 2002-2003, onde a porcentaxe de alumnas da 
rama de artes chegou ao 70,4%.

c)A porcentaxe de alumnado que elixe esta rama aínda é moi baixo pero se aprecia un 
aumento nos tres últimos cursos analizados.

Na seguinte táboa inclúense datos de alumnado da rama de artes segundo as distintas 
especialidades.



A MULLER NA CULTURA GALEGA (I) 
 

 26 

DATOS & 
INFORMES 

 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 
 

Alumnado de Bacharelato matriculado nas ramas de artes, por especialidade 
e sexo. Curso 2011-2012

Total Homes Mulleres
Artes España Galicia España Galicia España Galicia

Artes plásticas, deseño e 
imaxe 27.059 1.390 10.179 525 16.880 865
Artes escénicas, música e 
danza 3.604 2 1.360 0 2.244 2

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Ensinanzas no 
universitarias

A maioría do alumnado que elixe a rama de artes decántanse pola especialidade de artes 
plásticas, deseño e imaxe. É salientable o feito de que en Galicia só dúas alumnas se 
matricularon na especialidade de artes escénicas, música e danza. O que si está claro é que a 
rama artística do Bacharelato é elixida maioritariamente polas mulleres, tanto en Galicia coma 
no conxunto de España.

As ensinanzas dos ciclos formativos relacionados coas profesións culturais abranguen as 
seguintes ramas:

• Ciclos formativos de Grao Medio (Artes Gráficas, Comunicación, Imaxe e Son).
• Ciclos Formativos de Grao Superior (Artes Gráficas, Comunicación, Imaxe e Son, 

Servizos socioculturais á comunidade, que comprenden Biblioteconomía, Arquivística e 
documentación e Animación sociocultural).

Matrículas nos ciclos formativos relacionados coas profesións 
culturais en Galicia

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Grao Medio: Total 489 460 508 517 553 571
Grao Medio: Mulleres (%) 47,6 48,5 47,0 51,6 53,0 51,5
Grao Superior: Total 846 816 873 870 928 968
Grao Superior: Mulleres (%) 49,6 49,4 48,2 47,7 44,7 45,5

Fonte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de las Enseñanzas no 
universitarias

Nesta táboa constátase que nos últimos anos os estudos de ciclos formativos de formación 
profesional cobraron bastante importancia porque a cifra de alumnado foi medrando 
progresivamente desde o curso 2007-2008 ata o 2011-2012, tanto nos ciclos de grao medio 
coma nos de grao superior. Neste período vese unha tendencia inversa nos distintos graos de 
ciclos formativos no que se refire á porcentaxe de mulleres matriculadas nestas ensinanzas: 
mentres que nos ciclos de grao medio a porcentaxe de mulleres aumenta progresivamente e no 
curso 2011-2012 superou o 50%, nos ciclos de grao superior, aínda que tamén aumenta o 
número de mulleres, a porcentaxe non supera o 50%.

A Estadística de Enseñanza Universitaria elaborada polo Instituto Nacional de Estadística só 
permite ter datos de ensinanzas universitarias coa variable de sexo ata o curso 2011-2012. A 
partir do curso 2011-2012 esta estatística é elaborada pola Subdirección xeral de Coordinación 
e Seguimento Universitario do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Tendo en conta 
isto, pódense obter estes datos xerais. No curso 2011-2012 houbo un total de 6.050 matrículas 
no 1º e 2º ciclo e Maestrado dos ámbitos das artes, humanidades e comunicación. O ámbito de 
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estudo máis demandado no 1º e 2º ciclo foi o das linguas estranxeiras e en Maestrado o de 
historia e arqueoloxía.

Na seguinte táboa inclúense datos do alumnado matriculado en titulacións da rama de artes e 
humanidades por comunidades autónomas e sexo.

Matrículas en estudos de grao, 1º e 2º ciclo da rama de artes e humanidades por 
comunidade autónoma e sexo no curso 2011-2012

Total Mulleres Homes % de mulleres
Total universidades presenciais 104.415 66.453 37.962 63,6
Andalucía 22.049 13.855 8.194 62,8
Aragón 2.472 1.527 945 61,8
Asturias 1.841 1.152 689 62,6
Baleares 1.334 835 499 62,6
Canarias 3.839 2.370 1.469 61,7
Cantabria 345 159 186 46,1
Castela - A Mancha 2.405 1.433 972 59,6
Castela e León 6.549 4.068 2.481 62,1
Cataluña 18.910 12.217 6.693 64,6
Comunidade Valenciana 12.631 8.125 4.506 64,3
Estremadura 1.305 799 506 61,2
Galicia 4.849 3.270 1.579 67,4
Madrid 16.369 10.615 5.754 64,8
Murcia 3.927 2.503 1.424 63,7
Navarra 293 156 137 53,2
País Vasco 4.208 2.780 1.428 66,1
A Rioxa 1.089 589 500 54,1

Fonte: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

Nota: Cada comunidade autónoma inclúe unicamente as súas universidades presenciais.

Número de matrículas en estudos de maestrado da rama de artes e humanidades por 
comunidade autónoma e sexo. Curso 2011-2012

Total Mulleres Homes % de mulleres
Total universidades presenciais 12.238 7.737 4.501 63,2
Andalucía 2.300 1.432 868 62,3
Aragón 183 98 85 53,6
Asturias 89 49 40 55,1
Baleares 161 99 62 61,5
Canarias 90 55 35 61,1
Cantabria 110 58 52 52,7
Castela - A Mancha 139 70 69 50,4
Castela e León 521 333 188 63,9
Cataluña 2.655 1.669 986 62,9
Comunidade Valenciana 1.748 1.167 581 66,8
Estremadura 48 36 12 75,0
Galicia 428 287 141 67,1
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Madrid 2.865 1.845 1.020 64,4
Murcia 361 215 146 59,6
Navarra 68 37 31 54,4
País Vasco 454 276 178 60,8
A Rioxa 18 11 7 61,1

Fonte: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.

Nota: Cada comunidade autónoma inclúe unicamente as súas universidades presenciais.

Aquí constátase o feito de que máis do 50% do alumnado que está matriculado en estudos de 
maestrado da rama de artes e humanidades son mulleres. Galicia ocupa o 2º posto en número 
de mulleres matriculadas neste tipo de estudos cunha taxa do 67,1%, despois de Estremadura, 
onde o 75% do alumnado matriculado en estudos de mestrado desta rama son mulleres.

Outro dato interesante refírese ao número de teses de doutoramento aprobadas na rama de artes 
e humanidades nas universidades galegas. 

Teses de doutoramento aprobadas na rama de artes e humanidades por especialidade en 
Galicia

2008/2009 2009/2010 2010/2011
Total Mulleres Total Mulleres Total Mulleres

Total 47 25 56 24 50 26
Antropoloxía Social e 
Cultural 2 0 3 3 - -

Belas Artes 7 4 8 5 2 0
Estudos de carácter 
relixioso - - 1 0 - -

Filoloxía 18 11 19 9 20 11
Filosofía 3 2 1 0 2 1
Xeografía e Historia 7 2 7 1 10 2
Historia da Arte 2 1 2 1 1 0
Historia e ciencias da 
música 1 0 1 1 4 3

Humanidades 2 2 2 1 1 0
Lingüística - - 1 0 - -
Tradución e 
interpretación 2 1 2 1 1 1

N.D. Humanidades 2 1 6 2 9 8
Fonte: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Enseñanza Universitaria

Obsérvase que no curso 2010-2011 (último do que se dispón de  datos), máis da metade das 
teses de doutoramento aprobadas na rama de artes e humanidades foron presentadas por 
mulleres. A especialidade na que son máis numerosas as teses presentadas por mulleres é a de 
filoloxía (55%), e as máis escasas son as de xeografía e historia (20%).

6.- Conclusións

Os datos recollidos apuntan, en xeral, a un aumento da participación das mulleres no ámbito 
cultural e constatan que as diferenzas entre os sexos inflúen nas accións e actitudes. 
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Así, as mulleres galegas empregan menos tempo ca os homes en ver televisión, DVD ou vídeo 
e len máis ca eles, superando incluso a media de lectura española; tamén asisten con maior 
frecuencia ás bibliotecas ca os homes. É precisamente na asistencia e realización de 
actividades culturais onde se percibe o referido ao principio, o incremento da participación das 
mulleres en actividades culturais. Elas non só visitan máis as bibliotecas, tamén os museos e as 
exposicións de arte. Superan os homes, ademais, na presenza en concertos de música clásica 
ou ópera, teatro, cine, funcións de monicreques, sesións de conta contos, circo e espectáculos 
de pallasos ou cómicos. De igual xeito, acoden en maior medida ca os homes a talleres ou 
cursos de debuxo, pintura, escultura e mesmo participan en grupos de teatro afeccionado. A
súa preferencia pola música clásica ou a ópera tamén é superior. 

No que se refire ao uso das TICS e da sociedade da información, constátase que as mulleres en 
Galicia usan menos o ordenador e Internet ca os homes, ao igual que o correo electrónico. Con 
todo, acostuman a usar con máis frecuencia as redes sociais e a mensaxería instantánea.  

A situación das mulleres no emprego cultural vén determinada por unha estacionalidade clara, 
que a toda luz lles afecta máis ca aos homes. Nas chamadas “profesións da cultura e o 
espectáculo” os datos constatan que na segunda metade do ano a proporción de mulleres 
ocupadas no ámbito cultural baixa sensiblemente. Entre os “empregados de bibliotecas e 
afíns”, a proporción é maioritariamente feminina. Resulta salientable a alta presenza das 
mulleres nalgunhas profesións como a de filólogo/-a, interprete ou tradutor/-a, onde oito de
cada dez novos contratos corresponden a mulleres, e o caso tamén do xornalismo, con sete 
mulleres contratadas de cada dez. 

O aumento da presenza de mulleres entre o alumnado das ensinanzas culturais é salientable 
pero non ocorre o mesmo cando se trata da docencia. Nos últimos anos as alumnas 
matriculadas en ensinanzas artísticas, por exemplo, creceron ata chegar no curso 2011-2012 a 
representar o 62,9% do alumnado, e máis da metade no caso das ensinanzas regradas da 
música. Porén a porcentaxe de mulleres entre o profesorado non superou un 40% en ningún 
curso.

 




