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Por razones organizativas, este curso los recibos se seguirán ABONANDO mediante 
INGRESO O TRANSFERENCIA a  la cuenta de la AMPA. Para un mayor control de los 
socios rogamos cumplimenten los datos que les solicitamos a continuación y que nos 

hagan llegar grapada la copia del justificante del ingreso junto a este 

documento en el sobre de matrícula. 
 

APELLIDOS  NOMBRE  CURSO MATRÍCULA 2019-2020    

   

 
Nombre de padre/madre/tutor-a legal: 
…………………………………………………...……… 
Email padre / madre o tutor: 
……………………………………………………………..………… 
 

 Nº DE CUENTA: 

  

 Caixa Rural Torrent: ES35 3118 – 2051 – 13 – 2720002995 

  

 

Rogamos indiquen en el concepto del recibo bancario, los apellidos del/ los alumno/s 
y curso que realizarán en 2019-2020. 
 

  

Recordamos que la cuota anual por familia es de 15 € 

  

 
La asociación a la A.M.P.A. es voluntaria y se mantiene vigente durante el curso  en que se esté matriculado 
al Centro.  
La AMPA tiene como principales finalidades informar y orientar a los alumnos y familiares tutores, 
defender sus derechos, participar en el proyecto educativo del centro y realizar y colaborar en 
actividades extralectivas. Para conseguirlo necesitamos tu participación.  
Inscríbete y participa. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal le comunicamos que los datos que usted nos comunica quedarán incorporados y serán tratados en 

los ficheros de titularidad AMPA del IES LA MARXADELLA de Torrent. La asociación se compromete a tratar de forma 

confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros. 

Asimismo, le informamos la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de carácter personal mediante correo electrónico dirigido a info@ampalamarxadella.com 

 

 

mailto:info@ampalamarxadella.com
mailto:info@ampalamarxadella.com


 

 

   

                                  ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES  D’ALUMNES 
                                                                                     DE L’ IES LA MARXADELLA DE TORRENT  

                   C/ Padre Méndez, nº 151  
                                     46900 TORRENT 

                                                                                                                                Tel. 961206140 
 info@ampalamarxadella.com 
www.ampalamarxadella.com 

 
 
 

Estimades famílies: 
 
Per raons organitzatives, aquest curs els rebuts S'ABONARAN per mitjà d'INGRÉS O 
TRANSFERÈNCIA al  compte de l'AMPA. Per a un major control dels socis preguem 

òmpliguen les dades que els sol·licitem a continuació i que en facen arribar  grapada 
la  còpia de l'ingrés junt amb este document al sobre de matrícula. 
 
COGNOMS  NOM  CURS MATRÍCULA 2019-2020 

 
Nom del pare/mare/tutor-a 
legal:……………………..…………………………………………… 
Email pare / mare o tutor: 
…………………………………………..…………………………….. 
 

Nº DE COMPTE: 
  

Caixa Rural Torrent: ES35 3118 – 2051 – 13 – 2720002995 

  

 

Preguem indiquen en el concepte del rebut bancari, els cognoms de l’/dels alumne/es 
i curs que realitzaran en 2019-2020 
 

  

Recordem que la quota anual per família és de 15 € 

  

 
L'associació a la A.M.P.A. És voluntària i es manté vigent durant el curs  en què s'estiga matriculat al Centre.  
L'AMPA té com principals finalitats informar i orientar els alumnes i familiars tutors, defendre els 
seus drets, participar en el projecte educatiu del centre i realitzar i col·laborar en activitats 
extralectives. Per a aconseguir-ho necessitem la teua participació.  
Inscriu-te i participa. 
 
En compliment del que establix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal li comuniquem que les dades que vosté ens comunica quedaren incorporats i seran tractats en els fitxers de 

titularitat AMPA de l'IES LA MARXADELLA de Torrent. L'associació es compromet a tractar de forma confidencial les 

dades de caràcter personal facilitats i a no comunicar o cedir la dita informació a tercers. Així mateix, li informem la 

possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de caràcter personal per mitjà de correu 

electrònic dirigit a  info@ampalamarxadella.com 
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