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Consell Escolar,  18 de gener de 2018

L’aplicació de la quota durant el curs 2016/2017 ha sigut del 82,56%, similar al 
de l'anterior exercici 2015/2016 (82,18%). Minva de forma gens significativa la 
participació als nivells més alts de l'escolarització, la ESO i la FP.

 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 2016/2017

total alumnes 
2016/2017 baixes %

aplicació
% aplicació
2015/2016

Infantil 149 12 91,94% 91,72%
Primària 321 71 77,88% 76,87%
ESO 231 61 73,59% 71,63%
FP 291 29 90,03% 94,17%
Total 992 173 82,56% 82,18%

Segons les inversions per a la millora pedagògica del projecte Es Liceu, els 
resultats corresponents al curs 2016/2017 són:

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

406.830,23€
8.059,41€

414.889,64€
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,... 

463.445,54€

diferència -48.555,90€
Ingressos  quota voluntària curs 2016/2017 69.689,50€
diferència 21.133,60€
Inversions en millores pedagògiques 2016/2017 123.062,73€
diferència aportada per la cooperativa 101.929,13€



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, 18 de gener de 2018

INGRESSOS 69.689,50 €
DESPESES 
Infantil 28.482,20 €
Psicomotricitat 12.507,70 €
Hortet escolar 6.765,13 €
Material ludoteca+hortet+psicomotricitat 2.764,12 €
Millores bany 6.445,25 €
Primària 9.639,05 €
Taules abatibles passadís 988,63 €
Biblioteca 8.650,42 €
Idiomes 10.502,10 €
Auxiliar de conversa nadiu 10.502,10 €
ESO 39.667,96 €
Equipament aules ESO 20.178,49 €
Nou mobiliari laboratori 9.614,06 €
Ampliació aula 1rESOC 9.875,41 €
FP 34.770,92 €

8.476,05 €
26.294,87 €

Total 123.062,23 €

 

Nou equipament informàtic 2n CFGS
Ampliació aula 2n CFGS
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