
De cara al curs 2018-19 mantenim en la nostra oferta extra-escolar els mateixos grups de les “English 

Extracurricular Activities” de My second language i incorporem un nou llenguatge amb el “Workshop de 

Robòtica Educativa”. 

Per poder organitzar les noves activitats us preguem que marqueu amb una X l'activitat o activitats que 

desitgeu que faci el vostre fill o filla i entregueu aquest formulari a l’AMPA o bé entreu a la nostra plana 

web mysecondlanguage.es/preinscripcions i deixeu les vostres dades. 

Data límit de Preinscripció: 20 de juny. Places limitades.

     My second language. Preinscripció 2018-19

mysecondlanguage.es 
info@mysecondlanguage.es 

C. Verge de la Mercè 1 – Edif. Molí 
Coworking municipal de Esplugues de Llobregat

Extracurricular activities

ENGLISH

Migdia

Tarda

ROBÒTICA EDUCATIVA

Migdia

Tarda

DADES DE L’ALUMNE

1r Cognom 2n Cognom

Nom

Curs de l’alumne 2018-19

Nom del pare, mare o tutor

Email Mòbil contacte

Data de preinscripció

mysecondlanguage.es 
info@mysecondlanguage.es 

C. Verge de la Mercè 1 – Edif. Molí. Esplugues de Llobregat

My second language els informa que les seves dades de caràcter personal quedaran incorporades a un fitxer titularitat d'aquesta 
entitat la denominació del qual és Extracurricular activities. Així mateix els informem que les dades dels alumnes quedaran 
incorporades en el mateix fitxer. La finalitat de la recollida de les dades és la gestió de la seva relació com a client de My second 
language i la remissió d'informació del seu interès, així com la prestació del servei als alumnes. La informació recaptada es 
comunicarà únicament a entitats bancàries a l'efecte del compliment de les obligacions de pagament. Les informacions personals 
dels alumnes no seran cedides en cap concepte a cap tercera entitat. L'adreça d'accessos serà c. Verge de la Mercè 1, Edifici 
Molí, 08950 Esplugues de Llobregat, davant la qual podran exercir-se els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists 
en la pròpia llei.
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