
Tasa de escolarización de las mujeres en edad de escolarización obligatoria / Taxa d'escolarització de les dones en edat
d'escolarització obligatòria

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
98,8 98,7 98,3 94,8 94,2 93,3 95,4 94,3 94,0 95,8



Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Tasa de escolarización de las mujeres en edad de
escolarización obligatoria

Taxa d'escolarització de les dones en edat d'escolarització
obligatòria

Código: Codi:

08051020 08051020

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Escolarización Escolarització

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

Cociente del número de mujeres matriculadas en enseñanza
obligatoria entre las mujeres de 6 a 15 años de edad
residentes en la ciudad

Quocient del nombre de dones matriculades en ensenyament
obligatori entre les dones de 6 a 15 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 obligatoria incluye los niveles educativos que
forman parte de la enseñanza básica y tienen carácter
obligatorio y gratuito. La educación primaria comprende
seis cursos académicos que se cursan ordinariamente entre
los seis y los doce años de edad y se organiza en tres
ciclos de dos años académicos de duración cada uno. El
alumnado se incorpora ordinariamente al primer curso de
la educación primaria en el año natural en el que cumple
seis años. La educación secundaria obligatoria (ESO) tiene
una duración de cuatro cursos académicos, que se siguen
ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. El
alumnado puede acceder al primer curso en el año natural en
el que cumpla 12 años y, con carácter general, tiene derecho
a permanecer escolarizado en régimen ordinario hasta los 18
años, cumplidos en el año en que �nalice el curso.
La formación profesional básica (FPB) tienen una duración
de 2 años académicos y está destinada a personas que no
han �nalizado la ESO y quieren dirigir su formación hacia
la formación profesional obteniendo el título de profesional
básico correspondiente. Anteriormente recibían el nombre
de Programas de Cuali�cación Profesional Inicial (PCPI). 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 primaria, ESO o FPB 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. Tampoco incluye
el alumnado de los programas de formación de adultos. La
información de población residente en la ciudad de 6 a 15
años de edad se obtiene del Padrón Municipal de Habitantes
del Ayuntamiento de València.

L'educació obligatòria inclou els nivells educatius que
formen part de l'ensenyament bàsic i tenen caràcter
obligatori i gratuït. L'educació primària comprén sis
cursos acadèmics que es cursen ordinàriament entre els
sis i els dotze anys d'edat i s'organitza en tres cicles
de dos anys acadèmics de duració cadascun. L'alumnat
s'incorpora ordinàriament al primer curs de l'educació
primària l'any natural en el qual compleix sis anys.
L'educació secundària obligatòria (ESO) té una duració de
quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament
entre els 12 i els 16 anys d'edat. L'alumnat pot accedir
al primer curs l'any natural en el qual complisca 12 anys
i, amb caràcter general, té dret a romandre escolaritzat en
règim ordinari �ns als 18 anys, complits l'any en què �nalitze
el curs. La formació professional bàsica (FPB) tenen una
duració de 2 anys acadèmics i està destinada a persones que
no han �nalitzat l'ESO i volen dirigir la seua formació cap a
la formació professional obtenint el títol de professional bàsic
corresponent. Anteriorment rebien el nom de Programes de
Quali�cació Professional Inicial (PCPI). 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 primària,
ESO o FPB 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. Tampoc
inclou l'alumnat dels programes de formació d'adults. La
informació de població resident a la ciutat de València entre
els 6 i 15 anys d'edat s'obté del Padró Municipal d'Habitants
de l'Ajuntament de València.


