INFORME - INVERSIÓ DE L’APORTACIÓ VOLUNTÀRIA 2019/2020
Consell Escolar, 14 de desembre de 2020
L’aplicació de la quota durant el curs 2019/2020 ha estat influenciada com la resta de
l’activitat educativa per la crisi sanitària de la COVID19, crisi que significà, entre d’altres,
la suspensió de l’activitat lectiva a partir del 13 de març de 2020. En aquest sentit cal
considerar:
1.- La minva dels ingressos en concepte d’aportació voluntària, de 73.434,00€ el curs
2018/2019 a 53.249,33€ el 2019/2020.
2.- La disminució de la despesa en inversions en millores curriculars i en els
equipaments com a conseqüència de la suspensió de l’activitat lectiva i de la minva de
la capacitat inversora de la cooperativa.
Si considerem l’aportació de les famílies fins a la data de la suspensió de l’activitat
lectiva la participació el curs 2019/2020 ha sigut similar al curs anterior, 84,08% el curs
2018/1019 front a 84,87% del 2019/2020.
L'alt percentatge de col·laboració de les famílies significa un alt grau de compromís en
el sosteniment i millora del projecte Es Liceu.
Percentatges d’aplicació per nivells – curs 2019/2020

Infantil
Primària
ESO
FP
Total

total alumnes
2019/2020
150
321
240
267
978

baixes
10
45
69
24
148

% aplicació
93,33%
85,98%
71,25%
91,01%
84,87%

% aplicació
2018/2019
93,33%
79,88%
76,82%
90,14%
84,08%

Segons les inversions per a la millora pedagògica del projecte Es Liceu, els resultats
corresponents al curs 2019/2020 són:
Subvenció Conselleria d’Educació
Ingressos per ensenyament reglat (CFGS concert singular)
Total ingressos
Despeses de funcionament (electricitat, calefacció, neteja, aigua,
telèfon, personal d’administració i manteniment, serveis professionals
externs (assessoria jurídica, fiscal i laboral), assegurances, reparacions i
conservació de l’edifici...
diferència
Ingressos aportació voluntària curs 2019/2020
diferència
Inversions en millores 2019/2020
diferència cooperativa

455.934,96€
9.947,30€
465.882,26€

468.316,02€
- 2.433,76€
53.249,33€
50.815,57€
56.740,95€
- 5.925,38€

La col·laboració de les famílies ha permès a Es Liceu invertir en els projectes educatius
de millora curricular i de les instal·lacions que detallam a continuació:
DESPESES
Infantil
Psicomotricitat
Hortet escolar
Material didàctic canvi metodològic
Taula aula 3 anys
Millores patiet aula 3 anys
Porta emergència Ludoteca
Primària
4 armaris carregadors portàtils
Biblioteca
Projecte Ioga, Teatre i Escacs
Millores instal·lació i connexió xarxa informàtica
Idiomes
Auxiliar de conversa nadiu
ESO
1 armari carregador portàtils
FP
1 armari carregador portàtils
Adequació taller infermeria (tabicació)
Instal·lació rentamans nou taller infermeria
GENERALS
Ampliació connexió wifi
TOTAL

Gerència, 9 de desembre de 2020.

COST
22.421,69 €
9.809,04 €
5.068,23 €
2.717,12 €
410,80 €
2.964,50 €
1.452,00 €
20.926,66 €
3.523,52 €
6.400,23 €
6.128,41 €
4.874,50 €
8.997,34 €
8.997,34 €
880,88 €
880,88 €
2.169,53 €
880,88 €
961,95 €
326,70 €
1.344,85 €
1.344,85 €
56.740,95 €

