Per què les famílies escullen Hamelin?
- La nostra escola forma part d’un grup d’escoles de gran prestigi a
Catalunya (Grup Sas). Hamelin es troba dintre de les millors
escoles d’Espanya per la metodologia trilingüe i el programa
d’estimulació cognitiva des dels 4 mesos a través del Mètode
Doman.
- Al capdavant del nostre projecte educatiu hi ha la Laura Górriz,
psicòloga especialitzada en petita infància i famílies. La nostra
escola te un programa educatiu dissenyat per acollir als infants i
ajudar-los a desenvolupar al màxim les seves capacitats basantnos en la metodologia PLAY&LEARN.

- Impartim l’educació de forma trilingüe (Català-Castellà-Anglès),
amb especial rellevància a la llengua anglesa. Per aquest motiu,
l’escola disposa d’una programació impartida per una mestra
nativa i especialista en educació infantil. A més, som la única
escola bressol a Barcelona que té un projecte d’immersió
lingüística en llengua Xinesa.

- La nostra escola disposa de totes les llicències educatives i
mediambientals per dur a terme l’activitat educativa en les

condicions més optimes. Els espais compten amb molta llum
natural i classe molt amplies.
- Les nostres instal·lacions estan dissenyades pel benestar dels
infants, posant especial èmfasi a l’espai exterior. El nostre pati
és a l’interior de l’escola i és un espai plenament segur. Els
alumnes de la nostra escola diàriament surten al pati i gaudeixen
de l’esbarjo a l’aire lliure.
- La relació família-escola és un pilar dintre de Hamelin Vila
Olímpica. Tenim un sistema que permet observar de manera
individualitzada cada alumne per tal de fer un seguiment de la
seva evolució. Duem a terme reunions i informes trimestrals entre
els pares i les mestres.
- Cada

setmana

les

famílies

visiten

la

nostra

web

(www.volimpica@escoleshamelin.com) per veure les fotografies
de les activitats que han realitzat les seus fills i descarregar-se el
Butlletí electrònic on l’escola comparteix amb els pares les
experiències que viuen els alumnes.
- Pel proper curs 2012-2013, l’escola tramitarà amb la Generalitat
de Catalunya una subvenció mensual de la qual podran
beneficiar-se totes les famílies.

