DADES GENERALS D'EMPADRONAMENT AL PAÍS VALENCIÀ.
Relació amb l'arranjament escolar
Any de
naixement (1)

Curs d'entrada en
Ed. Infantil (2)

Xiquets i xiquetes
de 0 anys

Diferència amb
l'any anterior

Unitats suprimides
en Ed. Infantil (3)

2010

2013/14

49.350

-3620

-89

2011

2014/15

48.358

-992

-187

2012

2015/16

45.891

-2467

-75

(4)

Aclariments.
1) Les dades del padró són les que s'utilitzen per elaborar l'arranjament escolar. No és
exactament el mateix la natalitat que l'empadronament, ja que és possible que
nasquen més criatures que les que finalment viuen al País Valencià, o viceversa. Els
naixements al País Valencià han baixat d'una manera més igualada que els
empadronaments (2010: 51.684; 2011: 49.446; 2012: 47.574), encara que són més
nombrosos el naixements que els empadronaments.
2) Les criatures nascudes en 2010 compleixen 3 anys (edat d'entrada en Educació
Infantil) l'any 2013; les nascudes en 2011 entren a infantil en 2014; i les nascudes en
2012 entraran en Educació Infantil al curs 2015-16.
3) Una supressió en infantil pot donar-se en qualsevol dels 3 cursos que comprenen
aquesta etapa impartits als centres públics d'educació infantil i primària. En un
nombre important dels casos, aquesta supressió és “nova” i, per tant, afecta al curs de
3 anys. Les dades incloses al quadre són de les supressions i no del saldo final (que
també té en compte habilitacions i creacions). L'explicació és senzilla: una baixada del
nombre d'infants no suposa una creació o una habilitació i, per tant, ens centrem en
quantes supressions “pures” hi ha hagut.
4) Les dades de supressions d'enguany són de l'arranjament provisional.
Conclusió.
Amb les dades a la mà, es desmenteix l'argument de la Conselleria per justificar les
retallades del curs passat. Si comparem les dades d'empadronament i de retallada
d'unitats, és evident que no hi ha una proporcionalitat de les dos variables. Per tant,
l'explicació de les retallades d'unitats que venim patint des de 2013 i que van tindre el
sostre el present curs 2014/15, és clarament l'augment de la ràtio de 25 a 30 alumnes
en Educació Infantil.

Font de les dades del padró: INE (Instituto Nacional de Estadística)
Font de les dades de l'arranjament: STEPV-Intersindical Valenciana

