
Tasa de escolarización de los varones en edad infantil / Taxa d'escolarització dels homes en edat infantil
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64,9 66,3 67,2 67,2 67,4 67,1 68,9 68,2 70,6 68,1

Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de escolarización de los varones en edad infantil Taxa d'escolarització dels homes en edat infantil

Código: Codi:

08051010 08051010

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Escolarización Escolarització

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de varones matriculados en enseñanza
infantil en centros de la ciudad entre los varones de 0 a 5
años de edad residentes en la ciudad

Quocient del nombre d'homes matriculats en educació
infantil en centres de la ciutat entre els homes de 0 a 5
anys d'edat residents a la ciutat

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en porcentaje Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La educación infantil (o educación prescolar) constituye la
etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas
y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad.
Tiene carácter voluntario y su �nalidad es la de contribuir
al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los
niños. Se estructura en dos ciclos educativos de tres cursos
académicos cada uno: primer ciclo (alumnado de 0 a 2 años
de edad a 1 de enero del año t para el curso t-1/t), segundo
ciclo (alumnado de 3 a 5 años de edad a 1 de enero del año t
para el curso t-1/t). El indicador referido al año t se calcula
con la información de matrícula al inicio del curso t-1/t
respecto a la población residente a 1 de enero del año t. La
información del alumnado proviene del �chero de matrícula
provisional a inicio de curso en educación infantil en centros
escolares con dirección en la ciudad de València. No incluye
el alumnado de educación especí�ca, ya sea en centros
especí�cos como en centros ordinarios. La información de la
población residente en la ciudad de València con 0 a 5 años
de edad se obtiene del Padrón Municipal de Habitantes del
Ayuntamiento de València.

L'educació infantil (o educació preescolar) constitueix
l'etapa educativa amb identitat pròpia que atén xiquetes
i xiquets des del naixement �ns als sis anys d'edat. Té
caràcter voluntari i la seua �nalitat és la de contribuir
al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels
xiquets. S'estructura en dos cicles educatius de tres cursos
acadèmics cadascun: primer cicle (alumnat de 0 a 2 anys
d'edat a 1 de gener de l'any t per al curs t-1/t), segon cicle
(alumnat de 3 a 5 anys d'edat a 1 de gener de l'any t per
al curs t-1/t). L'indicador referit a l'any t es calcula amb la
informació de matrícula a l'inici del curs t-1/t respecte a la
població resident a 1 de gener de l'any t. La informació de
l'alumnat prové del �txer de matrícula provisional a inici de
curs en educació infantil en centres escolars amb direcció
a la ciutat de València. No inclou l'alumnat d'educació
especí�ca, ja siga en centres especí�cs com en centres
ordinaris. La informació de la població resident a la ciutat de
València amb 0 a 5 anys d'edat s'obté del Padró Municipal
d'Habitants de l'Ajuntament de València.


