
INFORME - INVERSIÓ DE L’APORTACIÓ VOLUNTÀRIA 2020/2021
Consell Escolar,  14 de desembre de 2021

L’aplicació de la quota durant el curs 2020/2021 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 durant el curs 2019/2020 i a partir del 13 de març de
2020. 

Per  aquest  motiu  incrementen  els  ingressos  en  concepte  d’aportació  voluntària
assimilant-se als dels cursos anteriors:

2018/2019: 73.434,00€ 
2019/2020: 53.249,33€ 
2020/2021: 73.914,65€

Si  considerem l’aportació de les famílies fins a la data de la suspensió de l’activitat
lectiva,  la  participació  el  curs  2019/2020  va  ser  del  84,87%.  El  percentatge  de
participació en el 2020/2021 es del 82,31%, 2,56 punts menys que el curs anterior, si
bé cal tenir en compte que, segons dades de matriculació, participen aproximadament
el mateix nombre d’alumnes:

2018/2019: 824 alumnes
2019/2020: 830 alumnes
2020/2021: 828 alumnes

Així i tot es manté l’alt percentatge de col·laboració i compromís de les famílies en el
sosteniment i millora del projecte Es Liceu.

Percentatges d’aplicació per nivells – curs 2020/2021

total alumnes
2020/2021

baixes % aplicació % aplicació
2019/2020

Infantil 150 14 90,67% 93,33%
Primària 313 51 83,71% 85,98%
ESO 229 74 67,68% 71,25%
FP 314 39 87,58% 91,01%
Total 1006 178 82,31% 84,87%



Segons les inversions per a la millora pedagògica del projecte Es Liceu, els resultats 
corresponents al curs 2020/2021 són:

Subvenció Conselleria d’Educació 
Ingressos per ensenyament reglat (CFGS concert singular)
Total ingressos

462.512,35€
15.444,64€

477.956,99€
Despeses de funcionament justificables (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... 494.047,48€
diferència - 16.090,49€
Ingressos  aportació voluntària curs 2020/2021 73.914,65€
diferència 57.824,16€
Inversions en millores 2020/2021 226.789,76€
diferència aportació cooperativa -168.965,60€

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:

Gerència, 9 de desembre de 2021.

DESPESES COST
Infantil 20.034,01 €
Psicomotricitat 9.760,72 €
Hortet escolar 6.564,08 €
Aula desdoblament 3 anys 3.709,21 €
Primària 20.931,52 €
Aula desdoblament 8.437,58 €
Biblioteca 12.493,94 €
Idiomes 10.610,88 €
Auxiliar de conversa nadiu 10.610,88 €
ESO 12.514,31 €
Trasllat laboratori a taller infermeria 931,70 €
Adaptació 4tESO-CFGS Info (instal·lació elèctrica i compra mobiliari) 8.842,44 €
Canvi altaveus aules 2.740,17 €
FP 11.230,21 €
Millores taller infermeria 4.342,78 €
Millora portàtils FPB 4.412,27 €
Millores taller informàtica 515,88 €
Adaptació aula FPB info (instal·lació elèctrica i insonorització) 1.738,77 €
Compra noves cadires 220,51 €
GENERALS 151.468,83 €
Nova plaça «Es fumeral» 151.468,83 €
TOTAL 226.789,76 €
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