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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Alumnado por profesor en educación general no universitaria Alumnat per professor en educació general no universitari

Código: Codi:

08051140 08051140

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Escolarización Escolarització

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

Cociente del número de alumnos en educación general no
universitaria entre el profesorado asignado a esos niveles
formativos

Quocient del nombre d'alumnes en educació general no
universitària entre el professorat assignat a aquestos nivells
formatius

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 profesor Expressat en nombre d'alumnes per professor

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

La educación general no universitaria incluye la educación
infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria (ESO), formación profesional básica (FPB),
programa formativo de cuali�cación básica (PFQB),
bachiller, ciclos formativos de grado medio (CFGM) y ciclos
formativos de grado superior (CFGS). Hay que tener en
cuenta que la denominación y formato de estos programas
educativos puede cambiar con el tiempo, aunque sus
valores han sido incluidos en este indicador (por ejemplo,
los programas de cuali�cación profesional inicial - PCPI - o
educación profesional módulo 3 - MOD3). La información
de alumnado para el año t proviene del �chero de matrícula
provisional a inicio del curso t-1/t en educación del régimen
general no universitario (infantil, primaria, ESO, FPB,
bachiller, PFQB, CFGM, CFGS) en centros escolares con
dirección en la ciudad de València. No incluye el alumnado
de educación especial, ya sea en centros especí�cos como
en centros ordinarios. La información del profesorado para
el año t proviene del �chero de cierre de curso t-1/t de los
centros escolares con dirección en la ciudad de València.

L'educació general no universitària inclou l'educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria (ESO),
formació professional bàsica (FPB), programa formatiu de
quali�cació bàsica (PFQB), batxiller, cicles formatius de
grau mitjà (CFGM) i cicles formatius de grau superior
(CFGS). Cal tindre en compte que la denominació i
format d'aquests programes educatius pot canviar amb el
temps, encara que els seus valors han sigut inclosos en
aquest indicador (per exemple, els programes de quali�cació
professional inicial - PCPI - o educació professional mòdul
3 - MOD3). La informació d'alumnat per a l'any t prové
del �txer de matrícula provisional a inici del curs t-1/t en
educació del règim general no universitari (infantil, primària,
ESO, FPB, batxiller, PFQB, CFGM, CFGS) en centres
escolars amb direcció a la ciutat de València. No inclou
l'alumnat d'educació especial, ja siga en centres especí�cs
com en centres ordinaris. La informació del professorat per
a l'any t prové del �txer de tancament de curs t-1/t dels
centres escolars amb direcció a la ciutat de València.


