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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Alumnado por grupo en educación primaria Alumnat per grup d'educació primària

Código: Codi:

08051110 08051110

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Escolarización Escolarització

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

Cociente del alumnado en educación primaria entre el
número de grupos en ese nivel formativo

Quocient de l'alumnat en educació primària entre el nombre
de grups en aquest nivell formatiu

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 número de alumnos por grupo Expressat en nombre d'alumnes per grup

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

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 información
para el año t proviene del �chero de matrícula provisional
a inicio del curso t-1/t en educación primaria 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.

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. La informació per a l'any t prové del �txer de
matrícula provisional a inici del curs t-1/t en educació
primària 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.


