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El Cefire Específic d'Educació Inclusiva,
dins de les seues funcions de difusió i
divulgació d'informació, llança aquesta
línia de recursos complementaris a la
formació: DOSSIERS.
 
DOSSIERS Investigació i Dades naix amb
el propòsit de facilitar l'accés a la
informació i conjuminar en un sol
document diversos recursos al voltant
d'una temàtica concreta, dirigit a la
comunitat educativa.
 
En  aquest primer número presentarem
un compendi d'informes i gràfics sobre
l'estat actual de l'Educació al nostre país.
 
Amb això pretenem oferir un instrument
de consulta àgil i ràpida per a conéixer
dades estadístiques significatives
respecte a diferents variables que poden
ajudar la reflexió i a la comprensió de la
realitat de les nostres aules.
 
La primera part comprén els informes
nacionals i internacionals amb
estadístiques globals i en la segona
s'especifiquen per temàtiques.
 
Els textos publicats són els originals de
les fonts de consulta i les dades són les 
més actualitzades en les fonts a data de
la publicació d'aquest número. Segons es
vagen renovant, es reemplaçaran i
s'actualitzarà també el document
indicant la data.
 
Per a qualsevol dubte, suggeriment o
aportació, podeu dirigir-vos a:
Lena Pla: pla_marvia@gva.es  
Carmen Vadillo: biblioinclusiva@gva.es
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Dossiers. INVESTIGACIÓ I DADES 

INFORMES GLOBALS 
 

1. Sistema estatal d’indicadors de l’educació 2019   
 

Des de l'any 2000, el Ministeri d'Educació i Formació Professional 

publica una síntesi de les dades educatives a Espanya. Aquesta 

publicació és el Sistema Estatal d'Indicadors de l'Educació (SEIE) 

i ofereix els resultats de les principals estadístiques educatives 

tant a nivell nacional, com desagregades per comunitats 

autònomes, presentant també dades internacionals que 

permeten situar a Espanya en el marc de l'OCDE i de la Unió 

Europea, sobretot els indicadors relacionats amb l'Estratègia 

Europea 2020. 

La informació es divideix en tres blocs principals d'indicadors: en primer lloc els 

relacionats amb l'Escolarització i l'entorn educatiu, en segon lloc, aquells que faciliten 

informació sobre el Finançament educatiu i, finalment, el bloc relacionat amb els 

Resultats educatius. En total, 17 indicadors, dividits la majoria en diversos sub-

indicadors. L'edició de 2019 inclou per primera vegada un indicador sobre el 

professorat aportat per l'Estudi internacional de l'ensenyament i l'aprenentatge 

(TALIS). 

2.  Les xifres de l'educació a Espanya 2019. 
Estadístiques i indicadors   

 

L'elaboració de l'anuari estadístic "Les xifres de l'educació a Espanya. 

Estadístiques i indicadors - Edició 2019" pretén a través de les fonts 

de l'estadística oficial proporcionar una panoràmica de la situació 

de l'educació espanyola, tot això recolzat en la presentació de 

forma conjunta i sintètica de dades rellevants i indicadors. 

      La informació es presenta estructurada en huit grans apartats, que 

integren capítols dedicats a aspectes més concrets. Els grans apartats són: el context; 

els recursos; l'escolarització, la transició i els resultats; els ensenyaments; altres 

aspectes de l'educació; les relacions amb l'exterior; i la comparació internacional. Les 

principals variables de classificació de la informació són: la comunitat autònoma, la 

qual cosa permet conéixer les característiques pròpies de l'educació en cada 

comunitat i la seua comparació amb la resta; la titularitat del centre educatiu; i el 

sexe de l'alumnat i del professorat. 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:627dc544-8413-4df1-ae46-558237bf6829/seie-2019.pdf
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/las-cifras-de-la-educacion-en-espana-estadisticas-e-indicadores-estadistica-2019/ensenanza-espana-estadisticas/22812
http://sede.educacion.gob.es/publiventa/las-cifras-de-la-educacion-en-espana-estadisticas-e-indicadores-estadistica-2019/ensenanza-espana-estadisticas/22812
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L’educació en xifres 

3. Indicadors comentats sobre l'estat del sistema 
educatiu espanyol 2019.  

 

Aquest informe recull una selecció de les principals dades 

estadístiques que descriuen la situació de l'educació a Espanya, 

actualitzats a 2019. En aquesta edició, l'obra compta amb 11 

comentaris als indicadors educatius, signats per un grup 

interdisciplinari d'experts, els qui analitzen alguns dels aspectes 

que caracteritzen l'educació a Espanya. 

 

4. Dades i xifres. Curs escolar 2018-2019   
 
Publicació anual elaborada per la Subdirecció d'Estadística i Estudis 
del Ministeri d'Educació i Formació Professional que té per objecte 
oferir les dades estimades a l'inici del curs escolar sobre les 
principals variables del sistema educatiu espanyol: alumnat, 
centres i despesa. A més, s'inclouen altres informacions 
estadístiques de l'educació, així com dades rellevants de la 
comparativa europea. 

 

5. Estat del sistema educatiu. Informe 2018. Consell 
Escolar de l’Estat  

El document conté informació rellevant del conjunt 

d'Administracions educatives, els professionals de l'educació i altres 

agents públics i privats que desenvolupen funcions de regulació, 

finançament i prestació de serveis per a garantir el dret a l'educació 

a Espanya, així com les mesures i accions que s'implementen en 

aquest sentit. 

També aporta dades sobre l'accés i progressió en el sistema educatiu i s'exposen 

aspectes tant de la seua avaluació interna i externa com del seguiment del marc 

estratègic Educació i Formació 2020 (ET 2020).  

http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores-comentados-2019.pdf
http://www.sociedadyeducacion.org/site/wp-content/uploads/Indicadores-comentados-2019.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f17caadd-acf4-41e5-8143-8489ed4b0cf2/datosycifras1819esp.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18cee-informe.pdf
http://ntic.educacion.es/cee/informe2018/i18cee-informe.pdf
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Dossiers. INVESTIGACIÓ I DADES 

6. La participació de les families en l’educació escolar. 
Consell Escolar de l’Estat  

 

L'estudi «La participació de les famílies en l'educació escolar» està 

organitzat en tres parts ben diferenciades: 

La part I «Aspectes conceptuals i marcs normatius» —de caràcter 

introductori— se centra en diferents aspectes teòrics de la 

participació familiar que cobreixen tant la dimensió conceptual 

com l'aproximació normativa. 

La part II «Anàlisis empíriques» alberga les anàlisis empíriques recolzades en 

investigacions que han sigut efectuades ex profeso per a aquest estudi. 

La part III «Mirant al futur» resumeix l'essencial de les dues parts anteriors, formula les 

seues conclusions majors i efectua recomanacions dirigides als actors principals de 

la participació de les famílies en l'àmbit escolar: les administracions educatives, els 

centres docents i les pròpies famílies. Finalment, es conclou amb un conjunt de 

reflexions que miren cap al futur de la participació. 

7. Igualtat en xifres  
 

Informe del Ministeri que mostra l'evolució de la incorporació de les 

dones a l'Educació oferint una mirada amb perspectiva de gènere a la 

presència, participació i resultats d'homes i dones en les diferents 

etapes educatives. (Tots els gràfics estan desglossats en l'apartat de 

“Dades específiques”) 

 

8. Panorama de l’Educació 2019. Indicadors de la 
OCDE. Informe espanyol  

 

L'informe espanyol de la publicació de l'OCDE és un resum dels 

indicadors internacionals que proporciona aquesta institució i 

reprodueix les dades més destacades d'Espanya en relació als països 

membres i comunitaris. L'informe constitueix una font d'informació 

sobre els resultats dels centres educatius; l'impacte de 

l'aprenentatge en diferents països; la despesa en educació, accés a 

l'educació i escolarització; i l'entorn d'aprenentatge i organització 

dels centres educatius. 

Nota país Espanya de la OCDE en espanyol  

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c60ac608-1cc3-49fc-9605-ad20f35b0627/estudioparticipacion.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c60ac608-1cc3-49fc-9605-ad20f35b0627/estudioparticipacion.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:957c29bb-ebd1-4e5b-9417-3d163cc32def/cifrasweb.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:4689798f-5c6b-4bab-b5fe-58ad7004c6fd/panorama%20de%20la%20educación%202019-línea-def.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:4689798f-5c6b-4bab-b5fe-58ad7004c6fd/panorama%20de%20la%20educación%202019-línea-def.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:5322d3e6-5273-4e91-a026-2d1c47517744/eag2019-cn-esp-spanish.pdf
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L’educació en xifres 

9. Monitor de l’Educació i la Formació de 2018. 
Espanya. Comissió Europea.  

 

Informe de seguiment Objetius 2020. Education & Training Monitor 

 

 

 

10. L'educació obligatòria a Europa 2018/19. Comissió 
Europea  

 

Aquesta publicació se centra en la durada de l'educació/formació a 

Europa. Destaca les edats d'inici i finalització, i distingeix les nocions 

d'educació/formació obligatòria a temps complet i parcial. Recull 

informació sobre 43 sistemes educatius europeus de 38 països que 

participen en el programa Erasmus+ de la Unió Europea. 

 

11. Estructures dels sistemes educatius europeus 
2018/19. Comissió Europea  

 

Aquest informe ofereix informació sobre les estructures de l'educació 

general als països europeus, des de l'educació infantil fins a l'educació 

superior en el curs acadèmic 2018/19. Inclou diagrames nacionals, una 

guia explicativa i un mapa amb els principals models organitzatius 

que existeixen en l'educació obligatòria.  

 

12. Llibre de Dades del ODS 4. Indicadors globals   
d'educació 2019  

 
Aquesta publicació presenta els indicadors de monitoratge global 

usats pels països i la comunitat internacional per al desenvolupament 

amb la finalitat de realitzar el seguiment del progrés cap a l'Objectiu 

de Desenvolupament Sostenible 4 (ODS 4) en educació. Els indicadors 

han sigut produïts per l'Institut d'Estadística de la UNESCO (UIS), amb 

base en les últimes dades disponibles més recents.   

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-spain_es.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4569ca0c-caa7-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4569ca0c-caa7-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9f68b65e-cc36-11e8-9424-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/9f68b65e-cc36-11e8-9424-01aa75ed71a1
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-databook-global-ed-indicators-2019-sp.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/sdg4-databook-global-ed-indicators-2019-sp.pdf
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DADES ESPECÍFIQUES 

1. ALUMNAT MATRICULAT

1.1. Escolarització en el sistema educatiu 

 Estadística dels Ensenyaments no universitaris. Alumnat matriculat. Curs 2018-
2019. Dades Avanç.
Informe 

 Alumnat matriculat en el sistema educatiu segons sexe i ensenyament. Curs 2017-
2018
Gráfic 

 Taxes netes d'escolarització de 16 a 24 anys en el sistema educatiu, per sexe i nivell 
educatiu. Curs 2016-2017 

Gráfic 

 Evolució de les taxes netes d'escolarització de 16 a 24 anys en el sistema educatiu
per sexe
Gráfic 

1.2. Alumnat d'ensenyaments de Règim General 
no universitaris 

 Alumnat matriculat. Ensenyaments de Règim General. (Comunitat Valenciana)
Graella

 Alumnat que va acabar els estudis. Ensenyaments de Règim General (Comunitat
Valenciana)
Graella

 Evolució de l'alumnat matriculat en Educació Infantil per sexe
Gràfic

 Taxa neta d'escolarització en Educació Infantil per edat i sexe. Curs 2017-2018
Gràfic 

 Evolució de l'alumnat matriculat en Educació Primària per sexe
Gràfic 

 Evolució de l'alumnat matriculat en Educació Secundària Obligatòria per sexe
Gràfic 

 Percentatge d'alumnat matriculat en ESO per curs i sexe. Curs 2017-2018
Gràfic 

 Evolució de l'alumnat matriculat en Batxillerat per sexe.
Gràfic 

 Percentatge d'alumnat matriculat en Batxillerat per modalitat i sexe. Curs 2017-
2018

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c876531a-31c1-4f7b-ad19-f85e6d3b49e3/notres1819.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c876531a-31c1-4f7b-ad19-f85e6d3b49e3/notres1819.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d6940527-eb3d-446e-b805-7b38c1b7258f/alumnmatri.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d6940527-eb3d-446e-b805-7b38c1b7258f/alumnmatri.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:83716322-1956-44b4-b9b3-97b4f1bb0964/escolarizacntasas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:83716322-1956-44b4-b9b3-97b4f1bb0964/escolarizacntasas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c658d6dc-ec4b-41b1-82fe-0144d84feefe/evoltas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c658d6dc-ec4b-41b1-82fe-0144d84feefe/evoltas.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00308_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00311_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00311_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0ed5c9d0-0d6e-4be2-9432-57e79345ba29/eduinfantil1.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1a494d58-d41b-4657-99c1-59c09838d1a0/tasanetaedinf2.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:93eaf3ab-ef1c-43fb-8ec5-db9fdf818380/eduprimaria3.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:10ad2a4c-2cd6-489c-bbc3-6aa86a94fd50/eso4.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cfd1b400-307d-4fc0-8e1f-f6797a3b45c6/porcteso5.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:225cfdba-3c8a-4a35-93d1-1ef2cb843c79/evolbachillerato6.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e08b42fc-1474-4ed2-be3a-6aaf451e96ee/modalbaciller7.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e08b42fc-1474-4ed2-be3a-6aaf451e96ee/modalbaciller7.pdf
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L’educació en xifres 

Gràfic 
 Taxa neta d'escolarització en Batxillerat en edats significatives per sexe. Curs 2017-

2018   
Gràfic 

 Estadística de l'alumnat de formació professional. Curs 2016-2017  

Informe: L'objecte de l'Estadística d'Alumnat de Formació Professional és 
proporcionar una informació més detallada de les característiques d'aquest alumnat, 
de la seua escolarització en aquests ensenyaments i dels resultats acadèmics 

aconseguits. 

 Percentatge i valors absoluts d'alumnat matriculat en ensenyaments de Formació 
Professional   
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en FP Bàsica per sexe i família 
professional   
Gràfic 

 Evolució de l'alumnat matriculat en Formació Professional de Grau Mitjà per sexe. 

  
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en Cicles Formatius d'FP Grau Mitjà 
per sexe i família professional. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Evolució de l'alumnat matriculat en Formació Professional de Grau Superior per 
sexe    
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en Cicles Formatius de Grau 
Superior per sexe i família professional. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Ensenyament de llengües estrangeres. Curs 2017-2018  

Informe: L'apartat específic que agrupa tota la informació lligada a l'aprenentatge de 
llengües estrangeres inclou: l'ensenyament d'una llengua estrangera com a matèria, 
les experiències d'utilització d'una llengua estrangera com a llengua d'ensenyament i 
l'estudi dels ensenyaments d'Idiomes de Règim Especial. 
 

1.3. Alumnat d'ensenyaments universitaris 
 Alumnat presentat en els procediments d'accés a la universitat (PAU) (Comunitat 

Valenciana) 
Graella 

 Alumnat aprovat en els procediments d'accés a la universitat (PAU) (Comunitat 
Valenciana) 
Graella 

 Estudiants presentats a les Proves d'Accés a la Universitat i percentatge d'aprovats 
per convocatòria i sexe. Any 2018   
Gràfic 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3e647f06-2686-4ed9-97d0-0893fa872470/edadsignificativa8.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3e647f06-2686-4ed9-97d0-0893fa872470/edadsignificativa8.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:113353c4-7f3d-4005-88ac-e944ceb94200/nota-16-17.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2e278a24-d1e0-4a88-883a-6949f6daea4b/porctfp9.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2e278a24-d1e0-4a88-883a-6949f6daea4b/porctfp9.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8073260d-4c17-4f5b-be3d-26d30d084921/familia10.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8073260d-4c17-4f5b-be3d-26d30d084921/familia10.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:35acc646-5d06-4653-b65f-8bc6e2070af3/gradomedio11.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5a1f09c8-3f15-4527-a201-b24827686bae/fpmedio12.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5a1f09c8-3f15-4527-a201-b24827686bae/fpmedio12.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c5cefab6-e947-43fd-8df6-5b2f247e14b3/gradosuperior13.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c5cefab6-e947-43fd-8df6-5b2f247e14b3/gradosuperior13.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:edc6936a-4ae9-4f3b-8eab-5cd8a64f63b1/familiaprof14.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:edc6936a-4ae9-4f3b-8eab-5cd8a64f63b1/familiaprof14.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:0008fa9a-b207-48d1-a2fd-b4843bc61130/nota-17-18.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30503PAU/aecv00314_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30503PAU/aecv00314_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30503PAU/aecv00315_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30503PAU/aecv00315_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fb3b7077-810a-478a-b1ab-7acc26a51276/estudiantes.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fb3b7077-810a-478a-b1ab-7acc26a51276/estudiantes.pdf
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 Estudiants de nou ingrés en estudis de grau (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estudiants que s'han matriculat en estudis de grau (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estudiants que s'han matriculat en estudis de Màster (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estudiants que s'han matriculat en estudis de doctorat (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estudiants que han egressat en estudis de grau (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estudiants que han egressat en estudis de Màster (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Evolució de l'alumnat matriculat en estudis de Grau i 1r i 2n cicle per sexe   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat matriculat en estudis de Grau i 1r i 2n cicle 
segons sexe i àmbit d'estudi. Curs 2018-2019   
Gràfic  

 Evolució de l'alumnat matriculat en estudis de Màster per sexe   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat matriculat en estudis de Màster segons sexe i 
àmbit d'estudi. Curs 2018-2019   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat matriculat en Doctorat segons sexe i àmbit 
d'estudi. Curs 2018-2019   
Gràfic 
 

1.4. Alumnat d'ensenyaments de Règim Especial 
no universitaris 

 Alumnat matriculat. Ensenyaments de Règim Especial (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Alumnat que va acabar els estudis. Ensenyaments de Règim Especial (Comunitat 
Valenciana) 
Graella 

 Distribució de l'alumnat matriculat en Ensenyaments de Règim Especial segons 
sexe per ensenyament. Cursos 2007-2008 i 2017-2018  
Gràfic  

 Distribució percentual de l'alumnat matriculat en Ensenyaments de Règim 
Especial segons ensenyaments per sexe. Curs 2016-2017   
Gràfic 

 Distribució percentual d'alumnat matriculat en Ensenyaments d'Arts Plàstiques i 
Disseny segons sexe i ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00538_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00318_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00319_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00537_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00321_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30506UnivEstudiantes/aecv00322_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4ee44ecf-a03a-48a8-b6ec-a37c7a0e9ca9/evolucion.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:747b15e9-1154-4e53-a7e6-9c2db1db5477/gradoestudio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:747b15e9-1154-4e53-a7e6-9c2db1db5477/gradoestudio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1fa87593-e9f4-4cef-8642-daed1e416d33/master.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c017a236-21be-4887-b6f2-01c76f67b796/masterestudios.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c017a236-21be-4887-b6f2-01c76f67b796/masterestudios.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:376a5dd2-9d62-4c1c-990b-ad6550b58666/doctoradoestudio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:376a5dd2-9d62-4c1c-990b-ad6550b58666/doctoradoestudio.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00309_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00312_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00312_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e98c2663-0852-4d61-954e-479e6f7ff0b4/distribualumnado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e98c2663-0852-4d61-954e-479e6f7ff0b4/distribualumnado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c5e8ab1e-b227-405c-b29f-bf7d215af4b6/distribporct.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c5e8ab1e-b227-405c-b29f-bf7d215af4b6/distribporct.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a01e2875-71a4-4a44-a218-17ffe6732a9e/artesplasticas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a01e2875-71a4-4a44-a218-17ffe6732a9e/artesplasticas.pdf


 

8 

 

L’educació en xifres 

 Distribució percentual de l'alumnat matriculat en Ensenyaments de Música 
segons sexe i ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual d'alumnat matriculat en Ensenyaments de Dansa segons 
sexe i ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual d'alumnat matriculat en Ensenyaments d'Idiomes segons 
sexe i nivell, per modalitat. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en Ensenyaments d'idiomes per 
sexe i idioma. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual d'alumnat matriculat en Ensenyaments Esportius segons 
sexe i grau. Curs 2017-2018   

Gràfic 

1.5. Educació de persones adultes 
 

 Alumnat matriculat en Educació de persones adultes (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Alumnat matriculat en Educació de persones adultes. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge i distribució de l'alumnat matriculat en ensenyaments de caràcter 
formal d’Educació de persones adultes per sexe i ensenyament. 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge i distribució de l'alumnat matriculat en ensenyaments de caràcter 
formal d’Educació de persones adultes per sexe i grup d'edat. 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en ensenyaments de caràcter no 
formal d’educació de persones adultes per sexe i ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge i distribució d'alumnat matriculat en ensenyaments de caràcter no 
formal d’Educació de persones adultes per sexe i grup d'edat. Curs 2017-18   
Gràfic 
 

1.6. Alumnat amb necessitats específiques de 
suport educatiu 

 Estadística dels ensenyaments no universitaris. Alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu. Curs 2017-2018  

Informe: En aquest informe es presenta la informació estadística referida a l'alumnat 
amb necessitats específiques que rep suport educatiu, procedent de les Estadístiques 
dels Ensenyaments no universitaris que realitza la Subdirecció General d'Estadística i 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9f5cef89-3eca-486d-9761-4aeaa50e25f1/mus.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9f5cef89-3eca-486d-9761-4aeaa50e25f1/mus.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8e8d25b7-d990-4ccb-be29-4bbdac5055a1/danz.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8e8d25b7-d990-4ccb-be29-4bbdac5055a1/danz.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:87ef43f8-9420-41ed-8dce-7c304525cca8/idio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:87ef43f8-9420-41ed-8dce-7c304525cca8/idio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:73fca42a-d4ab-49e6-b867-8c40087c35d5/sexoidioma.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:73fca42a-d4ab-49e6-b867-8c40087c35d5/sexoidioma.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3d7cd8cd-d21a-40d4-b9c7-c6f40284006e/deportivas.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3d7cd8cd-d21a-40d4-b9c7-c6f40284006e/deportivas.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00313_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:239ee760-2b6b-4111-9bf7-9603fa9e73ea/porctadultos.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9a8a5f12-e232-4b1f-a1b4-00c876008f79/caractformaladultos.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9a8a5f12-e232-4b1f-a1b4-00c876008f79/caractformaladultos.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cc1a989d-16d2-458b-a853-e920d9ea617f/grupoedad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:cc1a989d-16d2-458b-a853-e920d9ea617f/grupoedad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a504408e-6004-479e-8d41-3b570852ad77/noformal.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a504408e-6004-479e-8d41-3b570852ad77/noformal.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b83cf155-126f-41e1-89cf-c38aa28cf96e/noformalgrupoedad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b83cf155-126f-41e1-89cf-c38aa28cf96e/noformalgrupoedad.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:59c7fa10-d640-4437-bacb-91a32793ba9f/notaresumen.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:59c7fa10-d640-4437-bacb-91a32793ba9f/notaresumen.pdf
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Estudis del Ministeri en cooperació amb els serveis estadístics de les 
Conselleries/Departaments d'Educació de les Comunitats Autònomes. 

 Distribució de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu segons 
sexe i tipus de necessitat. Curs 2017-2018   

Gràfic 
 Percentatge d'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Curs 2017-

2018   
Gràfic 

 Distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials segons sexe i 
ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge d'alumnat amb necessitats educatives especials en cada 
ensenyament per sexe. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials segons sexe. Valors 
absoluts i percentatges. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials segons sexe, per 
discapacitat. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució de l'alumnat amb altres categories de necessitats segons sexe i tipus 
de necessitat. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució de l'alumnat amb desavantatge soci-educatiu per ensenyament 
segons sexe. Valors absoluts i percentatges. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Estadística sobre educació inclusiva de l'Agència Europea: Missatges clau i 
conclusions (2014 / 2016)   
Informe: Els conjunts de dades disponibles comprenen 30 països i ofereixen una 
reflexió sobre: l'accés a l'educació ordinària; l'accés a l'educació inclusiva i l'assignació 
de l'alumnat amb un dictamen oficial de NEE 

 L'atenció a l'alumnat amb dislèxia en el sistema educatiu en el context de les 
necessitats específiques de suport educatiu  
Informe: la informació està referida a l'atenció prestada a l'alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu, amb dificultats específiques d'aprenentatge i amb 
dislèxia, en les diferents administracions educatives. 

 

1.7. Alumnat extranger 

 Alumnat estranger de la Comunitat Valenciana 

Graella 

 Evolució de l'alumnat estranger en EE. Règim General no universitaris i Règim 
Especial per sexe   

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9ed33cf5-281f-403e-af6e-953ef16a5334/apoyo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9ed33cf5-281f-403e-af6e-953ef16a5334/apoyo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:463f4f35-733e-47a4-af94-e0777470270e/tiponecesidad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:463f4f35-733e-47a4-af94-e0777470270e/tiponecesidad.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:96c61e77-eafe-4f74-9839-23446f35cf20/educacionespecial.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:96c61e77-eafe-4f74-9839-23446f35cf20/educacionespecial.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bd183509-0ba3-4370-8b1a-3b38be5e6651/porctnee.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bd183509-0ba3-4370-8b1a-3b38be5e6651/porctnee.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:58998f7b-b926-49f7-bcc0-45751faa1c0c/valorabsoluto.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:58998f7b-b926-49f7-bcc0-45751faa1c0c/valorabsoluto.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fda46006-a773-444d-8983-fa5d2fd13aa5/capaciintelectual.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:fda46006-a773-444d-8983-fa5d2fd13aa5/capaciintelectual.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:54bb8167-f596-4824-9bad-cc28e96af27b/categorias.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:54bb8167-f596-4824-9bad-cc28e96af27b/categorias.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6d089244-4450-42b4-a45b-6138a7c9ad05/desventaja.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6d089244-4450-42b4-a45b-6138a7c9ad05/desventaja.pdf
http://www.european-agency.org/sites/default/files/easie_key_messages_and_findings_2014-2016_es_0.pdf
http://www.european-agency.org/sites/default/files/easie_key_messages_and_findings_2014-2016_es_0.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4f7e9108-88bc-4bf6-b188-34dd6d2c2a7f/atencion-alumnado-dislexia.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4f7e9108-88bc-4bf6-b188-34dd6d2c2a7f/atencion-alumnado-dislexia.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00310_v.html
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:abfe0fd2-5565-4a1c-824e-67a5dc797b1e/evolucion1.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:abfe0fd2-5565-4a1c-824e-67a5dc797b1e/evolucion1.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:abfe0fd2-5565-4a1c-824e-67a5dc797b1e/evolucion1.pdf
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Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat estranger en EE. Règim General no 
universitaris i Règim Especial segons sexe i ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat estranger en EE. Règim General no 
universitaris i Règim Especial segons àrea geogràfica, per sexe. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat estranger en Educació d'Adults segons sexe i 
ensenyament. Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat estranger en Educació d'Adults segons àrea 
geogràfica. Curs 2016-2017   
Gràfic 

 

2. RESULTATS ACADÈMICS 
 

2.1. Resultats acadèmics d'ensenyaments de 
règim general no universitaris 

 Ensenyaments no universitaris. Alumnat. Resultats acadèmics. Curs 2016-2017  
Informe: Es presenta la informació estadística referida als "resultats acadèmics de 
l'alumnat matriculat" procedent de les Estadístiques dels Ensenyaments no 
universitaris que realitza la Subdirecció General d'Estadística i Estudis del Ministeri 
d'Educació i Formació Professional en cooperació amb els serveis estadístics de les 
Conselleries/Departaments d'Educació de les Comunitats Autònomes. 
Es proporciona informació dels resultats acadèmics segons diferents característiques 
de l'alumnat i dels centres educatius per a tots els ensenyaments de Règim General 
no universitaris, de Règim Especial i d’Educació de persones adultes 

 Alumnat que va acabar els estudis en ensenyaments no universitaris segons sexe 
i ensenyament. Curs 2016-2017   
Gràfic 

 Taxes brutes de població que es gradua en cada ensenyament/titulació. Curs 
2016-2017   
Gràfic 

 Evolució de la taxa bruta de població que finalitza ESO (Graduat en Secundària) 
per sexe.   
Gràfic 

 Evolució de la taxa bruta de població que finalitza Batxillerat per sexe .  
Gràfic 

 Evolució de la taxa bruta de població que obté el títol de Tècnic per sexe.    
Gràfic 

 Evolució de la taxa bruta de població que obté el títol de Tècnic Superior per sexe 

  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a1cce824-bac0-4e0c-8e28-806f54e7d804/ense-anza2.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a1cce824-bac0-4e0c-8e28-806f54e7d804/ense-anza2.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:501f2da3-6c2c-47ee-9d90-79ecf6933f3b/areageografica3.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:501f2da3-6c2c-47ee-9d90-79ecf6933f3b/areageografica3.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:501f2da3-6c2c-47ee-9d90-79ecf6933f3b/areageografica3.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1b76ba17-46ab-4345-8a8b-ea876e4fb83b/sexo4.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1b76ba17-46ab-4345-8a8b-ea876e4fb83b/sexo4.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5c802337-5fbe-4f6a-ad7a-d4ee17e16413/educadultos5.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:5c802337-5fbe-4f6a-ad7a-d4ee17e16413/educadultos5.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:93fb94d3-4de6-4910-8b86-437e28907c82/nota1617.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7c8b9255-1da2-40d5-b41e-5235db40c56d/termino.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7c8b9255-1da2-40d5-b41e-5235db40c56d/termino.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8bc1ea4b-6453-4e20-917b-3cc041c6bf92/tasabrutapoblacion.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8bc1ea4b-6453-4e20-917b-3cc041c6bf92/tasabrutapoblacion.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2c75f4ef-db91-4b81-bfd2-db78158c05e2/evoleso.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2c75f4ef-db91-4b81-bfd2-db78158c05e2/evoleso.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:817d4261-3b4e-444a-b92e-b19034efd694/evolbachill.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:de47a66c-1e3a-4347-b2be-ed5f04d5d449/titulotecnico.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:78b9f4c9-f95c-4267-8bab-5da88e9c351d/titulotecnicosuperior.pdf


 

11 

 

Dossiers. INVESTIGACIÓ I DADES 

Gràfic 

 Taxes d'idoneïtat en edats significatives de l'escolaritat obligatòria per sexe i edat. 
Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Percentatge d'alumnat que promociona curs en ESO i Batxillerat per sexe. Curs 
2016-2017   
Gràfic 

 Percentatge de mòduls superats en relació amb avaluats en CF Grau Mitjà per 
sexe i família professional. Curs 2015-2016   
Gràfic 

 Distribució percentual de l'alumnat avaluat en EE. de Formació Professional en 5 
i més mòduls segons el nombre de mòduls superats, per grau i sexe. Curs 2015-
2016   
Gràfic 

 

2.2. Resultats acadèmics de ensenyaments 
universitaris  

 Estudiants egressats en estudis de Grau i 1r i 2n cicle segons sexe i àmbit d'estudi. 
Curs 2017-2018   
Gràfic 

 Estudiants egressats en estudis de Màster segons sexe i àmbit d'estudi. Curs 2017-
20187   
Gràfic 

 Número de tesis doctorals aprovades per sexe i edat. Any 2017   
Gràfic 

 

3. PROFESSORAT 
 Professorat. Ensenyaments de Règim General (Comunitat Valenciana) 

Graella 

 Professorat. Ensenyaments de Règim Especial (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Ensenyaments no universitaris. Mobilitat del professorat  
Informe: Resultats del Concurs de Trasllats d'Àmbit Estatal del professorat dels Cossos 

de Mestres, Ensenyament Secundari, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, 

Idiomes i Inspecció Educativa corresponents al curs 2018-2019  

 Percentatge i distribució del professorat per sexe i tipus d'ensenyament. Curs 
2017-2018  

Gràfic 

 Evolució del professorat d'Ensenyaments de Règim General no universitaris per 
sexe  

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:79391dc2-ccaa-4416-8dcd-9327e58ae6a3/edadsignificativaeso.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:79391dc2-ccaa-4416-8dcd-9327e58ae6a3/edadsignificativaeso.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b2d64be2-2470-4e8f-84b4-a8356896b72c/esobachiller.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b2d64be2-2470-4e8f-84b4-a8356896b72c/esobachiller.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1996b86d-477d-47fe-b651-024ed57dd9a0/cfgradomedio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1996b86d-477d-47fe-b651-024ed57dd9a0/cfgradomedio.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:891987f9-8ed5-4280-9200-8ec73c147bbc/evalua-fp.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:891987f9-8ed5-4280-9200-8ec73c147bbc/evalua-fp.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:891987f9-8ed5-4280-9200-8ec73c147bbc/evalua-fp.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f024b08a-e261-4b79-b72b-2c2bf3887df9/estud.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f024b08a-e261-4b79-b72b-2c2bf3887df9/estud.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6075383a-7682-4a4e-a78c-3a353397f39c/egresados.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6075383a-7682-4a4e-a78c-3a353397f39c/egresados.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:98c2910d-816a-4f17-898e-57619d90382e/tesisdoctorales.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00306_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00307_v.html
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:35ac8be1-d954-4311-abb2-15eeb5e56878/notaresumen1819.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9841ea8c-3bd5-4bbe-b00a-e5819ab55574/tipoensenanza.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9841ea8c-3bd5-4bbe-b00a-e5819ab55574/tipoensenanza.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:61e755d1-97cb-4f65-95b1-e457e3d9aec2/evolreggeneral.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:61e755d1-97cb-4f65-95b1-e457e3d9aec2/evolreggeneral.pdf
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Gràfic 
 Distribució percentual del professorat d'Ensenyaments de Règim General no 

universitaris segons sexe i tipus de centre. Curs 2016-2017  
Gràfic 

 Professorat d'Ensenyaments de Règim General no universitaris per sexe i edat. 
Curs 2017-2018   

Gràfic 
 Percentatge de dones en els equips directius dels centres d'Ensenyaments de 

Règim General no universitaris, per tipus de centre i càrrec. Curs 2016-2017  

Gràfic 
 Evolució del percentatge de dones en els equips directius dels centres 

d'Ensenyaments de Règim General no universitaris per tipus de càrrec. Total, 
centres E. Primària i centres E. Secundària i FP.  

Gràfic 
 Evolució del professorat d'Ensenyaments de Règim Especial per sexe. Curs 2017-

2018  

Gràfic 
 Distribució percentual del professorat d'Ensenyaments de Règim Especial segons 

sexe i tipus de centre. Curs 2017-2018  

Gràfic 
 Evolució del professorat d'Educació universitària (PDI)  

Gràfic 

 Professorat d'Educació Universitària (PDI) per sexe i edat. Curs 2017-2018  

Gràfic 
 Distribució percentual del professorat (PDI) en centres propis d'universitats 

públiques segons sexe i branca de coneixement. Curs 2017-2018  

Gràfic 
 Percentatge i distribució del professorat (PDI) en centres propis d'universitats 

públiques segons sexe i categoria de personal. Curs 2017-2018  
Gràfic 
 

4. NIVELL DE FORMACIÓ I ALTRES RESULTATS 
ACADÈMICS DE LA POBLACIÓ 

 Distribució de la població segons nivell de formació aconseguit, per grup d'edat i 

sexe. Any 2018  

Gràfic 
 Evolució de l'abandó primerenc de l'educació-formació per sexe  

Gràfic 
 Percentatge de població que cursa estudis per grups d'edat, nivell de formació i 

sexe. Any 2018  

Gràfic 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2ba7e23e-70f6-4834-8c26-f566d03c920c/distribporctreggen.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2ba7e23e-70f6-4834-8c26-f566d03c920c/distribporctreggen.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3c696139-4121-4ed0-8bb3-4963c6129415/profesorado.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3c696139-4121-4ed0-8bb3-4963c6129415/profesorado.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:560b6471-9ab1-4060-81de-bd6ca3d02b9b/porctmujeres.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:560b6471-9ab1-4060-81de-bd6ca3d02b9b/porctmujeres.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3fd3ebf1-a44d-4f3e-9b75-77c2adefc793/equiposdirectivos.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3fd3ebf1-a44d-4f3e-9b75-77c2adefc793/equiposdirectivos.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3fd3ebf1-a44d-4f3e-9b75-77c2adefc793/equiposdirectivos.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:20f78066-6b41-436a-b15f-605c30518658/evolprofesor.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:20f78066-6b41-436a-b15f-605c30518658/evolprofesor.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a7c114aa-b442-485d-8cb7-7651f15c3a72/profesoradoregimengeneral.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:a7c114aa-b442-485d-8cb7-7651f15c3a72/profesoradoregimengeneral.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:6e933f29-bf11-4709-94eb-a475d96bb302/educacionuniversitaria.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bc7653d9-3bbf-4b9b-94d5-b883c2db733b/profe.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:667f0be6-0e15-40f7-a283-7f5361baaad5/ramaconocimiento.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:667f0be6-0e15-40f7-a283-7f5361baaad5/ramaconocimiento.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:61efa662-53a5-4c22-b899-f93b1c429a3d/categoriapersonal.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:61efa662-53a5-4c22-b899-f93b1c429a3d/categoriapersonal.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bf62a7cb-6368-4b22-b7f5-77b1b0300faf/nivelform.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:bf62a7cb-6368-4b22-b7f5-77b1b0300faf/nivelform.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:9a8bd3ed-1306-409d-80ad-e517c680ea70/evoltemprano.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f7670df1-0911-4145-aa79-413eeb556716/estudios.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f7670df1-0911-4145-aa79-413eeb556716/estudios.pdf
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Dossiers. INVESTIGACIÓ I DADES 

 Evolució del percentatge de població de 25-29 anys amb estudis superiors per 

sexe   

Gràfic 
 Taxa d'ocupació per grup d'edat, nivell de formació i sexe. Any 2018  

Gràfic 
 Taxa d'atur per grup d'edat, nivell de formació i sexe. Any 2018  

Gràfic 
 Índexs de salaris bruts anuals dels assalariats, per grup d'edat, nivell de formació i 

sexe. Any 2016  

Gràfic 
 

5. CENTRES I SERVEIS EDUCATIUS 
 Nombre de centres. Ensenyaments de Règim General (Comunitat Valenciana) 

Graella 

 Nombre de centres. Ensenyaments de Règim Especial (Comunitat Valenciana) 
Graella 

 Estadística de biblioteques escolars. Curs 2015-2016  

Informe: proporciona informació sobre les biblioteques escolars en relació a les 
principals característiques relacionades amb el seu equipament i instal·lacions, la 
seua activitat i els seus recursos materials, econòmics i humans. Els resultats es 
presenten desagregats per comunitat autònoma i província, diferenciant-se la 
informació per a centres públics de E. Primària (que inclou els centres específics de E. 
Especial), centres públics de E. Secundària i FP i centres privats. 

 

6. SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS 
NO UNIVERSITARIS. 

 
 Alumnat per ordinador (Comunitat Valenciana) 

Graella 

 Ordinadors per unitat/grup (Comunitat Valenciana) 
Graella 

Professorat per ordinador (Comunitat Valenciana) 
Graella 

Distribució dels ordinadors (Comunitat Valenciana) 
Graella 

Connexió a Internet en els centres (Comunitat Valenciana) 
Graella 

Serveis digitals i altres aspectes de les TIC (Comunitat Valenciana) 
Graella 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:13314370-e678-4bac-b1d2-3204325572a5/estudiossup.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:13314370-e678-4bac-b1d2-3204325572a5/estudiossup.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:66cf3814-8c52-492c-9c1c-415d828b2bc4/tasaempleo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:e383e711-cfee-4dbc-a7c0-c473716a16d3/tasaparo.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:88d9e1b9-2fef-48f7-9237-0281c1916eda/indicessalaros.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:88d9e1b9-2fef-48f7-9237-0281c1916eda/indicessalaros.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00303_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30501NoUniversitarias/aecv00304_v.html
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:b31a28ac-3b4e-4775-a893-b407925f42ad/nota-resumen-15-16.pdf
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00409_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00410_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00411_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00412_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00413_v.html
http://www.pegv.gva.es/auto/scpd/web/30502TICEducacion/aecv00434_v.html
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 Estadística de la Societat de la Informació i la Comunicació en els centres 
educatius no universitaris. Curs 2016-2017  
Informe: En aquesta publicació es presenten dades sobre la situació dels centres 
educatius respecte a les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. L'àmbit de 
l'estadística comprén els centres educatius que imparteixen ensenyaments de Règim 
General no universitaris, exclosos els centres específics de E. Infantil i de E. Especial. 
En el curs 2014-2015 aquesta operació estadística pasà a tindre caràcter biennal, 
proporcionant resultats en cursos acadèmics alterns. 

 Dossier d'indicadors sobre ús de TIC per menors a Espanya (febrer 2019) ONTSI 
Informe: L’ONTSI publica el Dossier d'indicadors sobre ús de TIC per menors a Espanya. 
El dossier mostra la situació actual sobre l'ús de TIC per menors (entre 10 i 15 anys) a 
Espanya. Conté els principals indicadors d'ús de TIC per menors a Espanya amb font 
INE, des de l'any 2013 fins a l'última dada de 2018 i detallat per comunitats autònomes 
i per gènere. 

 Digital Education at school in Europe  

Brief  

The report provides indicators on the development of students' digital competence 
through school curricula and teacher-specific digital competences, the assessment of 
students' digital competences and the use of technology for assessment in general, 
and finally, on the strategic approaches to digital education and specifically policies 
supporting schools in this matter. 

 

7. ALTRES DADES  
 

 INE (Institut Nacional d'Estadística): Indicadors de l'Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible. Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva i 
equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a 
tots 

 Presència d'homes i dones en els llibres de text de la E.S.O 

 Informe sobre l’aplicació del Pla Experimental d’Incorporació del nivell educatiu 
de 2-3 anys en determinats centres educatius d’Educació Infantil i Primària de 
titularitat de la Generalitat (Comunitat Valenciana) 

 
 

 

 

CEFIRE específic 
d’educació inclusiva 

Octubre 2019 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d5e98bed-4b07-4354-832e-48c9e9dd56de/nota-resumen.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:d5e98bed-4b07-4354-832e-48c9e9dd56de/nota-resumen.pdf
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/DossierMenoresFebrero2019.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/en_digital_education_n.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/eurydice_brief_digital_education_n.pdf
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4869
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4869
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4869
https://www.ine.es/dynt3/ODS/es/objetivo.htm?id=4869
http://meso.uv.es/informe/index.php?act=consultas&type=estadisticas
http://www.ceice.gva.es/documents/162783115/162829923/avaluacio_aules_2_3_anys.pdf/30dd7fc6-e174-4f75-a3d7-87f560ed1610
http://www.ceice.gva.es/documents/162783115/162829923/avaluacio_aules_2_3_anys.pdf/30dd7fc6-e174-4f75-a3d7-87f560ed1610
http://www.ceice.gva.es/documents/162783115/162829923/avaluacio_aules_2_3_anys.pdf/30dd7fc6-e174-4f75-a3d7-87f560ed1610
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/es/inicio/
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/es/inicio/

