
Taxa d'escolarització de la població en edat d'escolarització obligatòria

Nom de l'Indicador:

Taxa d'escolarització de la població en edat d'escolarització obligatòria

Codi:

8051031

Tema:

Educació

Subtema:

Escolarització

De�nició i forma de càlcul:

Quocient del nombre de persones matriculades en ensenyament obligatori entre les persones de 6 a 15 anys d'edat
residents a la ciutat

Fonts de la Informació:

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Periodicitat d'Actualització:

Anual

Unitats de mesura:

Expressat en percentatge

Observacions i Interpretació:

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.


