AMPA IES LLUÍS VIVES
PARTICIPA
Què és l'AMPA i Què fa
•

•
•
•

L'associació és el mecanisme legal perquè pares i mares podem participar en el procés educatiu dels
nostres fills, col·laborant en la millora de l'educació, donant suport i reforçant la tasca del professorat,
cooperant amb l'equip directiu del centre i sol·licitant les millores pertinents. L'objectiu principal és
aconseguir una educació de qualitat (mesures d'atenció a la diversitat, desdoblaments per assignatures i
molt més).
Forma part del Consell escolar, òrgan màxim de decisió en el centre.
Coorganitza les activitats extraescolars i programes d'oci alternatiu del centre.
Informa els pares de l'actualitat educativa.

Com puc participar?
•
•

Amb la teua presència: acudint a la reunió mensual, l'últim dimecres de mes, a les 19:00 hores en la sala
de l'AMPA. Des de la teua adreça electrònica: amb comentaris i propostes sobretot allò que penses que
es puga millorar. Contribuint amb el teu treball: des d'informàtica fins cuina.
Acudint a les reunions si hi ha crides a la participació urgent i presencial.

contacta@ampaieslluisvives.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPCIÓ / QUOTA FAMILIAR AMPA 2021-2022 (un sol pagament per família)
Nom del pare/mare/tutor
Direcció

Població

CP

Correu electrònic
Nom i Curs de l’alumne/a
Nom i Curs de l’alumne/a
Nom i Curs de l’alumne/a
Import de la quota: 30 €
Compte bancari: ES73 2038 6172 13 6000590140
Beneficiari: AMPA Lluís Vives. C/ Sant Pau, 4 - 46002 València
Important: Especificar Nom i Curs de l’alumne/a en el concepte i és imprescindible per a poder ser donat d’alta enviar
el justificant de l’ingrés o transferència a l’email contacta@ampaieslluisvives.org o deixar-lo en el bústia de l‘AMPA.
En emplenar aquest imprés, facilita a l'AMPA, en qualitat de responsable del tractament, dades personals que l'AMPA té l'obligació legal de sol·licitar, amb la finalitat
de mantindre un adequat registre de persones associades i enviar comunicacions. Aquestes dades NO se cediran a tercers, excepte en el cas d'obligació legal. L'AMPA
es fa responsable de la protecció d'aquestes dades en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes, comprometent-se a respectar els drets que vosté té reconeguts en
el Reglament UE 2016/679 (*DOUE 4 de maig de 2016, Sèrie L 119), així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia
dels Drets Digitals (BOE 6 de desembre de 2018, núm. 294). Aquests drets consisteixen a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament
d'aquests; també té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecta a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua
retirada. Per a l'exercici de tals drets disposa de la següent adreça: protecciondatos@ampaieslluisvives.org. Pot consultar informació addicional en la nostra pàgina
web: www.ampaieslluisvives.org.

