INFORMACIÓ - APORTACIONS ECONÒMIQUES

L’economia de l’Escola depèn de dues fonts d’ingressos. La que rebem de la Generalitat de
Catalunya serveix per pagar les nòmines de la majoria del professorat. La resta de despeses són les
que s’afronten gràcies a les quotes de les famílies: materials, nòmines de personal administratiu i
especialistes, subministraments, etc., etc. Per tant, és evident que la “gratuïtat de l’Educació” és
impossible en un centre concertat.
La font d’ingrés que prové de les quotes està dividida en els següents conceptes:
Activitats Complementàries
Aquestes activitats són les 5 hores voluntàries i addicionals que fem de més a l’escola concertada. El
contingut pedagògic i les quotes estan aprovades pel Consell Escolar i degudament autoritzades pel
Departament d’Ensenyament, tot i que no les finança.
Serveis Generals
Dins d’aquest concepte hi tenim part de les despeses de subministraments (electricitat, calefacció,
aigua, telefonia i internet, gestoria, serveis bancaris, publicitat, etc.). També totes les assegurances
(sanitària, d’accident, de responsabilitat civil) i les nòmines de secretaria, recepció i neteja. Inclou
també el manteniment, conservació i reparacions de tota l’Escola, i de tots els components
informàtics (pissarres digitals, ordinadors, projectors, ...).
Material Escolar i Recursos Tecnològics
Aquest inclou tot aquell material fungible que consumim directa o indirectament, com ara tot el
material bàsic de papereria que s’utilitza diàriament a totes les aules (agendes, llibretes, bolígrafs,
llapis, retoladors, grapadores, tisores, compassos, regles, pintures, cartolines, plastificats, papers
d’embalar, etiquetes, etc.).
També inclou el general: fotocòpies, tintes per a impressores,
manteniment de l’hort, material esportiu per a educació física, instruments per a l’aula de música,
etc., i el d’higiene: sabó, paper, etc.. Els components de l’aula d’informàtica, portàtils, material del
taller de tecnologia i del laboratori i el material per robòtica també s’afronten gràcies a aquest ingrés.
Els Recursos Tecnològics contemplen la despesa de la nostra plataforma de gestió escolar. Aquesta
eina ens permet tenir una major fluïdesa en les comunicacions, augmenta la informació alumnepares-escola, dinamitza i facilita el seguiment del treball de l’alumnat, a més de la gestió dels rebuts,
notes, informes, etc..

La distribució d’aquestes quotes és la següent:
-

1 únic rebut al juliol per Material Escolar i Recursos Tecnològics (285 euros)
10 rebuts de setembre a juny de 115€ per a les Activitats Complementàries (75€) i els Serveis
Generals (40€).
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