
INFORME - INVERSIÓ DE LA QUOTA VOLUNTÀRIA
Consell Escolar,  5 de desembre 2016

L’aplicació de la quota durant el curs 2015/2016 ha sigut del 82,18% del total de
l’alumnat d’Es Liceu, similar al del curs anterior (81,63%).
L'index de participació s'estabilitza en relació als dos darrers cursos escolars. 
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 2015/2016

total alumnes 
2015/2016 baixes %

aplicació
% aplicació
2014/2015

Infantil 157 13 91,72% 84,85%
Primària 320 74 76,87% 78,55%
ESO 215 61 71,63% 70,99%
FP 206 12 94,17% 96,80%
Total 898 160 82,18% 81,63%

Segons les inversions per a la millora pedagògica del projecte Es Liceu, els 
resultats corresponents al curs 2015/2016 són:

Subvenció Conselleria d’Educació 400.599,68€
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,... 

450.581,32€

diferència -49.981,64€
Ingressos  quota voluntària curs 2014/2015 65.716,36€
diferència 15.734,72€
Inversions en millores pedagògiques 2014/2015 49.790,73€
diferència aportada per la cooperativa 34.056,01€



La col·laboració de les famílies en el finançament de les despeses de 
sosteniment del centre, han permès a Es Liceu invertir en els projectes 
educatius de millora curricular que detallam a continuació:

Gerència, 1 de desembre de 2016

INGRESSOS
Ingressos 65.716,36 €
DESPESES 
Infantil 21.918,68 €
Psicomotricitat 12.507,70 €
Hortet escolar 6.872,45 €
Material ludoteca+hortet+psicomotricitat 422,57 €
Porta accès aula a patiet 2.115,96 €
Primària 729,47 €
Completar tancament hortet 729,47 €
Idiomes 13.381,74 €
Auxiliar de conversa nadiu 13.381,74 €
ESO 4.504,35 €
Equipament aules ESO 4.504,35 €
Generals 9.256,49 €
Equipament gimnàs – armaris material 2.491,88 €
Biblioteca 6.764,61 €
Total 49.790,73 €

 

 



Marratxí , 4 de desembre de 2015
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