
Recursos e capacidades 
para o desenvolvemento

5.1.- Capital humano

5.2.- Investigación e tecnoloxía
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Unha primeira aproximación xeral á si-

tuación da evolución do capital humano

en Galicia pode facerse a partir dos datos

dos dous indicadores deste ámbito recolli-

dos na Estratexia Europa 2020: a porcen-

taxe de poboación entre 30 e 34 anos que

acadou un nivel de educación superior e o

abandono educativo temperá. Neste senso,

os datos do Ministerio de Educación, Cultura

e Deporte indican que no ano 2014 un

44,1% de poboación galega nesa franxa de

idade ten dito nivel de estudos, situándose

esta porcentaxe por riba do obxectivo do

40% para o ano 2020. No caso das mulle-

res, esta porcentaxe se sitúa por riba da

media española, co 52,7% en Galicia fronte

ao 47,8% estatal, non así para os homes,

onde a porcentaxe en Galicia é do 35,6%

fronte ao 36,8% de media no Estado.

Por outra banda, o abandono educativo

temperá, definido como a porcentaxe da po-

boación cunha idade entre os 18 e os 24

anos que non finalizou a segunda etapa de

educación secundaria e non segue ningún

tipo de estudo, sitúase no ano 2014 no

18,5% (15,2% entre as mulleres e 21,7%

nos homes). Esta porcentaxe sitúa en torno

a tres puntos porcentuais por baixo da

media española (21,9%) aínda que lonxe da

media europea, 12%, e do obxectivo do

10% para o ano 2020.

Comparado co resto das Comunidades Au-

tónomas, cadro 5.1.1., os datos de Euros-

tat permiten afirmar que no período

2008-14 Galicia é a segunda Comunidade

Autónoma con menor redución da taxa de

abandono educativo temperá tras Asturias.

Por outra banda, Galicia é a sétima Comuni-

dade Autónoma coa porcentaxe de persoas

de 30 a 34 anos con estudos de educación

superior terminados máis elevada. 

O orzamento consolidado inicial da Conse-

llería de Cultura, Educación e Ordenación

Universitaria para o ano 2014 redúcese un

0,9%, situándose nos 2.148,1 millóns de

euros, vinte millóns menos que os referidos

no orzamento inicial do exercicio 2013. 

O orzamento inicial por programas (cadro

5.1.- Capital humano
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5.1.2.), mostra unha redución dos créditos

en todos os programas xestionados pola

Consellería, agás no 422C Ensinanzas uni-

versitarias, no 422H Outras ensinanzas, e

no 432B Fomento das actividades culturais.

Así mesmo, mantense inalterada a dotación

do programa 531B Investigación universita-

ria e dótase o programa 432C Fomento do

audiovisual, que no exercicio precedente ca-

recía de crédito.

Por volume de crédito, salientan os progra-

mas de educación infantil, primaria e ESO

(422A) e ensinanza secundaria e formación

profesional (422M). Conxuntamente, estes

dous programas absorben o 65% do total do

orzamento inicial da Consellería.

O calendario inicial de implantación da LOMCE

(cadro 1.5.3.) establece o presente curso

2014-2015 para a implantación dos cambios

previstos na dita Lei no 1º, 3º e 5º de Prima-

ria e na Formación Profesional Básica. 

Neste senso, o Decreto 105/2014, de 4 se-

tembro, establece o currículo da educación

primaria na Comunidade Autónoma de Gali-

cia. En termos xerais as modificacións que

se implantan son as seguintes: 

• A etapa de educación primaria organízase

en seis cursos académicos,  pero desapa-

rece a distribución en tres ciclos.

• A área de Coñecemento do medio natural,

n 5.1.1.
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social e cultural desaparece e, no seu lugar

traballaranse as áreas de Ciencias da Natu-

reza e Ciencias Sociais. 

• A nova configuración curricular establece

tres bloques de disciplinas en función das

competencias e grao de autonomía das ad-

ministracións educativas e centros: 

–Disciplinas troncais, presentes en todos os

cursos:

• Ciencias da Natureza.

• Ciencias Sociais. 

• Lingua Castelá e Literatura. 

• Matemáticas. 

• Primeira Lingua Estranxeira.  

– Disciplinas específicas, presentes en todos

os cursos:

• Educación Física. 

• Relixión ou Valores Sociais e Cívicos.

n 5.1.2.

n 5.1.3.
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• Educación Artística.  

– Disciplinas de libre configuración autonó-

mica:

• Lingua Galega e Literatura, en

todos os cursos e con tratamento análogo a

Lingua Castelá e Literatura. 

• Opción de oferta propia do centro

de disciplinas de libre configuración.

O Decreto 107/2014, de 4 de setembro, re-

gula os aspectos específicos da formación

profesional básica das ensinanzas de forma-

ción profesional do sistema educativo de

Galicia e establece vinte e un currículos de

títulos profesionais básicos.

A formación profesional básica forma parte

das ensinanzas de formación profesional do

sistema educativo e ven a substituír progre-

sivamente os programas de cualificación

profesional inicial (PCPi).

Os ciclos de formación profesional básica in-

cluirán os seguintes módulos profesionais: 

• Módulos asociados a unidades de compe-

tencia do Catálogo Nacional de Cualifica-

cións Profesionais.  

• Módulos asociados a bloques comúns:

– Módulo de Comunicación e sociedade I e

Módulo de Comunicación e Sociedade II:

Lingua galega e castelá, Lingua estranxeira

e Ciencias sociais. 

– Módulo de Ciencias aplicadas I e Ciencias

aplicadas II: Matemáticas e Ciencias.  

• Módulos profesionais específicos de For-

mación Profesional, incluíndo a formación en

centros de traballo –FCT–.

Ensinanzas non universitarias 
de réxime xeral

Dentro do conxunto de ensinanzas non uni-

versitarias de réxime xeral, inclúense a edu-

cación infantil, a educación primaria e

secundaria obrigatoria, o bacharelato, os ci-

clos formativos ordinarios (Formación Pro-

fesional inicial), os programas de cualifica-

ción profesional inicial, a educación especial

e as ensinanzas de adultos.

No curso 2014-15 existen 1.428 centros en

funcionamento en Galicia (cadro 5.1.4.),

1.130 públicos e 298 privados. Un ano máis

redúcese o número de centros en funciona-

mento, con catro menos con respecto ao

curso anterior. No presente curso funcionan

seis centros públicos menos e dous centros

privados máis. 

Segundo os datos proporcionados polo IGE,

dos 937 centros públicos de educación in-

fantil, educación infantil e primaria e de

educación primaria e ESO que existían en

Galicia no ano 2008, no ano 2014 quedan

en funcionamento 825, o que supón 112

centros públicos menos (12% menos). A

nivel provincial no sinalado período 2008-

2014, Lugo perde o 15% dos seus centros

públicos (19 menos) e a provincia de A Co-

ruña perde 52 centros públicos (14%

menos).

No que atinxe ao profesorado nos centros de

réxime xeral, no curso 2014-15 hai en Gali-

cia un total de 43.361 profesores (cadro

5.1.5.), cifra semellante ao curso anterior.

O 70% do profesorado exerce en centros de

titularidade pública. 

O Consello Escolar do Estado, no informe

anual sobre o estado do sistema educativo,

analiza a idade media do profesorado como

factor substancial para a análise das nece-

sidades do sistema, en concreto para dispo-

ñer dun criterio obxectivo na definición das

taxas de reposición necesarias. No conxunto

do territorio estatal, no curso 2012-2013

(último dispoñible), o 7,9% do profesorado

que impartía ensinanzas de réxime xeral

tiña menos de 30 anos, o 30,1% tiñan ida-

des comprendidas entre 30 e 40 anos, o

29,7% entre 40 e 50 anos, e finalmente, o

32,3% do profesorado tiña máis de 50 anos. 
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n 5.1.4.

n 5.1.5.
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En Galicia o 42,6% do profesorado ten máis

de 50 anos (31,5% de media no Estado),

por debaixo só do Principado de Asturias

(45,2%) e Canarias (44,5%).

No que atinxe ao número de alumnos, no úl-

timo curso hai un total de 389.104 alumnos

(358.566 no réxime xeral e 30.538 en ré-

xime de adultos), o que supón un aumento

de 2.659 alumnos, dos que 499 correspon-

den a alumnos do réxime de adultos e 2.160

son alumnos de ensinanzas de réxime xeral

non universitarias. Neste senso salienta o

aumento no número de alumnos na oferta

modular/ciclos formativos, con 1.773 máis

que no curso anterior, e, de xeito contrario,

a redución de máis de 2.000 alumnos na

educación infantil.

Atendendo á evolución ao longo dos últimos

anos, o cadro 5.1.7. reflicte o incremento

continuado do número de alumnos matricu-

lados nos centros públicos, en contraposi-

ción coa estabilidade no número de

profesores. Dende o ano 2008 o alumnado

en centros públicos medrou en máis de

15.000 persoas, mentres que o profesorado

aumentou en 325 persoas.

Fronte á devandita medra no alumnado no

curso 2014-15, o número de alumnos es-

tranxeiros descende en 809 persoas (7,3%)

descendendo os alumnos estranxeiros ma-

triculados en todas as ramas do réxime

xeral, aumentado en 90 os alumnos estran-

xeiros de réxime de adultos (cadro 5.1.8.).

O equipamento de novas Tecnoloxías de In-

formación e Comunicación (TIC's) que se

atopan á disposición do profesorado e do

n 5.1.7.
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alumnado é tamén un factor á hora de ana-

lizar a calidade da oferta educativa. 

No curso 2012-13 (último dato dispoñible)

o número medio de alumnos por ordenador

destinado preferentemente a docencia con

alumnos ascende en Galicia a 3,3, sendo a

media española de 4 alumnos. En cambio,

o número medio de profesores por ordena-

dor destinado a tarefas propias do profeso-

rado é de 2,6, situándose  a media estatal

en 2,1.

No ámbito de integración das TIC na prác-

tica educativa é obrigado sinalar a implan-

tación do  Proxecto Abalar. A estratexia do

proxecto Abalar xira arredor do concepto de

centro educativo dixital. O centro educativo

dixital persegue dispor de recursos huma-

nos e pedagóxicos, así como de infraestru-

turas e servizos axeitados para o uso cotián

da tecnoloxía por parte de todos os axentes

da comunidade educativa, na actividade do-

cente, de aprendizaxe e administrativa.

No curso 2014-15, 429 centros públicos e

102 centros privados concertados participan

no proxecto Abalar, do que se beneficiaron

51.000 alumnos. No curso 2014/15, 84 cen-

tros Abalar, que imparten 5º de educación

primaria, participan no proxecto de educa-

ción dixital E-DixGAL, de uso de materiais

curriculares en formato dixital. Máis de

3.500 alumnos accederán a contidos educa-

tivos dixitais a través do equipamento e in-

fraestrutura da rede Abalar.

Actualmente, a Formación Profesional (FP)

comprende un conxunto de ciclos formati-

vos de grao medio e de grao superior que

teñen como finalidade preparar aos alumnos

para o desempeño cualificado das diversas

profesións, o acceso ao emprego e a parti-

cipación activa na vida social, cultural e eco-

nómica. Os ciclos de grao medio formarían

parte das ensinanzas de secundaria post-

obrigatoria e os ciclos de grao superior, das

ensinanzas superiores. 

Segundo se reflicte no cadro 5.1.9., no

curso 2013-14 (último dato dispoñible) Ga-

licia ten un total de 46.647 alumnos matri-

culados en ensinanzas de Formación

Profesional (o 6,6% do total estatal). En

torno ao 50% deles están matriculados en

ciclos de grao medio e a outra metade, en

ciclos de grao superior. Ao longo dos últimos

anos, o alumnado en FP presenta unha

medra tanto nos centros públicos como pri-

vados. 

Os denominados programas de cualificación

profesional inicial (PCPI), que se comezaron

a impartir no curso 2008-09 en substitución

dos antigos Programas de Garantía Social,

e que tiñan como finalidade previr o aban-

dono escolar, son substituídos a partir do

curso 2014-2015 pola Formación Profesio-

n 5.1.8.
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nal Básica. A nova FPB forma parte da For-

mación Profesional do novo sistema educa-

tivo, pero inscríbese dentro da formación

básica (ESO), xa que o alumnado pode co-

mezar estes estudos con 15 anos. En Galicia

implántanse un total de 20 FP Básica fronte

aos 14 PCPI. 

No curso 2013-14 había en Galicia un total

de 4.427 alumnos matriculados en PCPI, un

5,3% do total dos matriculados a nivel es-

tatal. Ao longo dos últimos anos, o alum-

nado nestes programas de cualificación

crece de xeito considerable, pasando dos

1.910 matriculados no curso 2007-08 aos

máis de 4.500 no 2014-15. Asemade, o

peso relativo do alumnado nos centros pú-

blicos pasa do 81,9% ao 91,3% entre os

dous anos considerados (cadro 5.1.12.).

Unha forma de valorar de xeito indirecto os

resultados do sistema educativo é obser-

vando o nivel educativo da poboación. Tal e

como se amosa na cadro 5.1.13., tendo en

n 5.1.9.

n 5.1.10.
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conta a poboación entre 25 e 64 anos, no

ano 2014, o 47% da poboación ten unha

formación inferior á 2ª etapa de educación

secundaria (ESO), fronte a un 55,9% da po-

boación no ano 2005, e fronte a un 43,4%

de media estatal e un 24% de media na

Unión Europea. Nembargante, no que res-

pecta á poboación coa segunda etapa de

educación secundaria completada ou con

estudos superiores, as porcentaxes en Gali-

cia están por debaixo da media estatal;

neste senso a porcentaxe de poboación ga-

lega con estudos superiores é do 33,4%

(27,2% no ano 2005) mentres que a media

estatal é do 34,7%.

Un indicador fundamental na avaliación do

sistema educativo é o abandono educativo

prematuro, que se define como a porcen-

taxe de poboación entre 18 e 24 anos que

n 5.1.11.

n 5.1.12.
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non completou a segunda etapa de ensino

secundario e non segue ningún tipo de for-

mación. Galicia segue a estar lonxe de aca-

dar niveis por debaixo do 15%, tal e como

ten sinalado a Estratexia Europa 2020. A

taxa de abandono educativo sitúase no ano

2014 no 18,5%, por debaixo da media es-

tatal, que no citado ano era do 21,9%, pero

moi superior á media da UE-27 (11,1%).

Por Comunidades Autónomas, Galicia si-

túase no oitavo lugar en canto a menor

abandono educativo prematuro (cadro

5.1.14.).

O cadro 5.1.15. mostra as taxas de idonei-

dade, entendida como a porcentaxe de

alumnos que cursarían a etapa educativa

coa idade teórica correspondente. Entre as

idades de 8 e 15 anos, referidas ao curso

2012-13, último dato dispoñible, obsérvase

que as taxas de idoneidade van descen-

dendo dende o 89,7% aos 10 anos ata o

63% aos 15 anos, o que indica que o 37%

dos alumnos galegos de 15 anos non están

matriculados no cuarto curso da ESO que lle

correspondería por idade. Galicia sitúase li-

xeiramente por riba da media estatal na

taxa de idoneidade para alumnos de 8 a 15

anos.

Bolsas e axudas

As bolsas e axudas no ámbito da educación

son un elemento básico no fomento da

igualdade de oportunidades, da equidade e

da conciliación familiar.

No curso 2012-13 (último dato dispoñible),

concedéronse en Galicia, tal e como se

amosa no cadro 5.1.16., un total de

260.915 bolsas e axudas, o que, en relación

ao curso anterior, suporía un incremento

dun 7,3%, o que significa case 18.000 bol-

sas e axudas máis que no curso 2011-2012.

Máis da metade das bolsas e axudas conce-

didas destinouse ás ensinanzas obrigatorias,

educación infantil e educación especial

(54,5%), un 25% ás ensinanzas universita-

rias e o 20,5% restante ás ensinanzas post-

obrigatorias non universitarias. O número

de bolseiros incrementouse nun 11,5% para

alcanzar as 200.567 persoas. Sete de cada

dez bolseiros cursan ensinanzas obrigato-

rias, educación infantil ou especial, mentres

que as ensinanzas post-obrigatorias non

universitarias e as ensinanzas universitarias

representarían un 18% e un 12,4%, respec-

tivamente. 

Atendendo á evolución ao longo dos últimos

anos, o cadro 5.1.17. reflicte o peso rela-

tivo das bolsas, bolseiros e importe das bol-

sas galegas no total estatal. Mentres que o

peso relativo do importe das bolsas se man-

tén lixeiramente por riba do 6%, o número

de bolsas e axudas e bolseiros crece en Ga-

licia de xeito máis acusado que en España,

aumentando a súa importancia relativa

desde o 2,4% de 2008-09 ata o 9,9% do

curso 2012-13 no caso dos bolseiros e do

3,3% ata o 8,3% no das bolsas e axudas.

Tras o significativo descenso no número de

beneficiarios do programa de axudas de li-

bros de texto rexistrado no curso 2013-

2014, as estimacións para o curso 2014-15

(cadro 5.1.18.) reflicten un aumento de

case 6.000 beneficiarios (4,3%) e tres cen-

tros menos acollidos ao programa. O incre-

mento no número de beneficiarios

n 5.1.15.
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prodúcese nas catro provincias galegas, con

porcentaxes de aumento en torno ao 4%, li-

xeiramente superior na provincia de A Co-

ruña (4,8%).

Dos 143.152 alumnos estimados beneficia-

rios das axudas para adquisición dos libros

de texto, 86.499 corresponden a alumnos

de educación primaria e 56.653, a alumnos

de ESO.

Xunto ás becas e axudas, outro aspecto fun-

damental no ámbito da conciliación é a exis-

tencia nos centros educativos dos servizos

de comedor e transporte escolar. Tal e como

mostra o cadro 5.1.19., no curso 2014-15

aumenta en catro o número de centros pú-

blicos con servizos de comedor, en concreto,

aumenta o número de centros nos que o

servizo de comedor está xestionado pola

Consellería de Cultura, educación e ordena-

ción universitaria (5 centros máis). En Gali-

cia hai un total de 608 centros con servizos

de comedor, dos que máis da metade están

xestionados polos propios centros, seguidos

dos xestionados polas ANPAS (143). A nivel

provincial, todas as provincias aumentan o

número de centros públicos con servizo de

comedor, agás A Coruña que mantén o

mesmo número de centros que no curso an-

terior. 

O número de prazas de comedor escolar

para o curso 2014-2015 nos centros públi-

cos galegos estímase que ascende a

71.731, das que 11.692 corresponden aos

comedores xestionados polas ANPAS e polos

concellos.

No que respecta ao servizo de transporte

para o curso 2014-15, o cadro 5.1.20.

mostra que Galicia conta con 784 centros

públicos con este servizo, os mesmos que

no curso anterior. Estímase que o número

de usuarios deste servizo nos centros públi-

n 5.1.19.

n 5.1.20.
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cos da Comunidade Autónoma ascende a

93.190.

Ensinanzas non universitarias             
de réxime especial

As ensinanzas de réxime especial abranguen

as ensinanzas artísticas (ensinanzas profe-

sionais de artes plásticas e deseño, estudos

superiores de deseño, estudos superiores de

conservación e restauración de bens cultu-

rais, ensinanzas de arte dramática, ensinan-

zas de música e ensinanzas de danza),

ensinanzas de idiomas e ensinanzas depor-

tivas.

No curso 2014-15 había en Galicia un total

de 48.114 alumnos que cursan estudos en-

globados dentro das ensinanzas de réxime

especial (779 máis que no curso anterior),

dos que 36.942 realizan estudios nas esco-

las oficiais de idiomas (584 máis que no

curso 2013-14), 10.721 alumnos estudos

artísticos (181 alumnos máis) e 451 ensi-

nanzas deportivas.

Entre os cursos de idiomas, a inglés segue

a ser o que ten maior número de alumnos,

con 25.071 alumnos, seguido polo francés,

con 4.264, e o alemán, con 3.116 alumnos.

No caso das ensinanzas artísticas, destacan

as ensinanzas regradas de música, funda-

mentalmente nos conservatorios, con 7.617

alumnos.

Educación  universitaria

Un curso máis o sistema universitario ga-

lego volve a presentar unha redución do

seu alumnado. O número de alumnos ma-

triculados en 1º e 2º ciclo, así como en es-

tudios de graos e masters (cadro 5.1.22.)

no curso 2014-15 descendeu en Galicia

case un 3% (1.724 alumnos menos), aca-

dando os 62.814 estudantes. Ao igual que

no ano anterior, a caída do número de

alumnos rexístrase nas universidades de

Santiago (–929 alumnos) e A Coruña (–

374), e Vigo (-421). A extinción de plans

de estudios no 1º e 2º ciclo e a implanta-

ción dos novos plans de estudios de grao

produce unha redución nas matrículas uni-

versitarias de 1º e 2º ciclo, que non se ve

compensada polo incremento de matricula-

cións nos estudos de grao. 

A Universidade de Santiago de Compostela

segue sendo a de maior número de alum-

nos, con 23.562 persoas, o 37,5% dos uni-

versitarios galegos, seguida pola de Vigo,

20.148 alumnos (32,1%) e a de A Coruña,

con 19.104 alumnos (30,4% do total). 

O 43,9% dos estudantes galegos matricula-

dos seguen estudos pertencentes ás cien-

cias sociais e xurídicas, seguíndolle en

importancia as carreiras técnicas, que aco-

llen o 25,1% dos alumnos, e as ciencias da

saúde, cun 15,6%.

n 5.1.21.
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No que ao acceso ao grado nas universida-

des públicas presenciais se refire, Galicia

presenta no curso 2013-14 unhas taxas de

ocupación e adecuación superior á media

española, sendo inferior no caso da taxa de

preferencia. Dunha banda, a relación entre

matrículas de novo ingreso por prescrición

e o número de prazas ofertadas (taxa ocu-

pación) ascendeu en Galicia ata o 94,5%,

3,4 puntos porcentuais por riba da media

española, mentres que a relación entre ma-

trícula de novo ingreso en primeira opción e

a matrícula total de novo ingreso  (taxa de

adecuación) foi do 80,8%, case seis puntos

superior á do conxunto do Estado. Por con-

tra, o indicador da demanda, medido como

a porcentaxe entre a demanda e o número

de prazas ofertadas (taxa de preferencia),

sitúase en Galicia no 145,4%, fronte ao

159,5% do SUE.

A taxa de escolarización universitaria, en-

tendida como a porcentaxe de estudantes

de 18 a 24 anos matriculados no 1º ou 2º

ciclo e graos sobre a poboación total desa

idade, non só se mantén en Galicia por

baixo da media estatal senón que tamén se

incrementa o diferencial existente no curso

anterior. No curso 2013-14 esta taxa sitúase

en Galicia no 26%  fronte ao 29,4% en Es-

paña. Tal e como reflicte o cadro 5.1.24.,

comparado co resto das CC.AA., a Comuni-

dade Autónoma galega é a que presenta a

sétima menor taxa neta de escolarización

universitaria.

No conxunto das universidades galegas, no

curso 2013-14 están matriculados 1.213

alumnos de nacionalidade estranxeira, un

1,4% menos que no ano anterior, dos que o

44% son de países comunitarios. A Univer-

sidade de Santiago de Compostela é a que

recebe maior número de alumnos estranxei-

ros ao acoller ao 55% dos alumnos matri-

n 5.1.22.
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culados (cadro 5.1.25.). No curso 2013-

2014, último dato dispoñible, as tres univer-

sidades galegas presentan unha medra do

alumnado estranxeiro matriculado en graos

e másteres.

No que atinxe á mobilidade de estudantes

entre as distintas CC.AA. no acceso á uni-

versidade, en xeral obsérvanse baixos niveis

de mobilidade. A porcentaxe de estudantes

que se matriculan nunha universidade si-

tuada na mesma comunidade na que fan as

probas de acceso é superior ao 70%. En Ga-

licia, o 68,5% dos alumnos matricúlanse

nas universidades galegas, sendo Madrid e

Castela e León os outros destinos principais,

co 6% e o 2,1%, respectivamente.

No que respecta á mobilidade dos estudan-

tes universitarios cara a terceiros países, en

Galicia no curso 2012-13, saíron a cursar

estudos no estranxeiro cunha beca Erasmus

un total de 2.046 estudantes, o 5,2% do

total estatal. Galicia é a sétima Comunidade

cun maior volume de saídas asociadas ao ci-

tado programa Erasmus.

O cadro 5.1.28. reflicte como no curso

2013-14, o persoal docente e investigador

nas universidades galegas ascendía a 4.912

persoas, das que o 61% pertencía ao corpo

docente funcionario. O 39% restante corres-

póndese con profesorado contratado, dos

que o 63% teñen un contrato de duración

determinada.

n 5.1.26.

n 5.1.27.
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A presenza española nas clasificacións de

excelencia universitaria internacionais é

case nula. Así no ano 2014 só unha univer-

sidade española (a Universitat de Barcelona)

se situaba entre as posicións 151-200 do

ranking da clasificación de Shangái. En Ga-

licia a USC é a única representada no dito

ranking.

Xunto á escasa representación nos ranking

de excelencia, o Eurostat sitúa o gasto edu-

cativo en España no 4,82% do PIB, 0,43

puntos por debaixo da media europea, e

lonxe de países como Dinamarca, ou Finlan-

dia na cabeza en canto a investimento pú-

blico en educación. o

n 5.1.28.


