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L'escola infantil Golf La Roca té com a

objectiu ensenyar el golf d'una manera lúdica

i formativa.

Desenvolupem les habilitats físiques i

coordinatives dels nens, eduquem el domini del

cos per facilitar la seva adaptació al swing de

golf amb el mètode TPI (Titleist Performance

Institute).

El sistema TPI està reconegut mundialment com

la millor metodologia en ensenyament Infantil

de golf i avalat per la RFEG. El mètode

consisteix en un aprenentatge en el qual es

combina habilitats motrius bàsiques amb

tècnica de golf, les activitats dirigides i

divertides que ENSENYEN I TRANSMETEN una

sèrie de valors essencials per al joc de el golf i

la vida.

A més, l'Escola Infantil Golf La Roca és l'única

on els alumnes tenen la possibilitat d'aprendre

usant la mateixa tecnologia que els

professionals, Toptracer Range i el seu

seguiment de bola, líder al mercat

ESCOLA INFANTIL

PROGRAMA INICIACIÓ
Destinat als nens i nenes que vulguin iniciar-se

o que havent provat el golf volen millorar el seu

nivell.

Tots els dissabtes, començant el dia 19 de Setembre.

Primer Trimestre: 19 de Setembre/19 desembre 2020

Segon Trimestre: 9 de Gener/27 març 2021

Tercer Trimestre: 10 abril/19 juny 2021

Durada del Curs

Dissabtes que no hi ha classes:

5/ 12 /20

26/12/20

02/ 01 /21

03/ 04/21

PROGRAMA BASE
Destinat als nens i nenes que ja estan iniciats

i tenen cert nivell i vulguin seguir millorant.

Horari de 10.00h a 12.00h (2h.)

Categories:
Benjamins: 8-10 anys / Alevins: 11-12 anys

Infantils: 13-14 anys / Cadets: 15-16 anys.

Inclou:
Classes tècniques, boles de pràctiques, vídeo-anàlisi,

sortides a camp i Toptracer Range.

Quota Trimestral: 325€
* Els grups estaran formats per edats i nivells amb un

mínim de 4 i un màxim de 8 nens per grup.

Horari de 12.00h a 13.30h (1h:30.)

Categories:
Benjamins: 8-10 anys / Alevins: 11-12 anys

Infantils: 13-14 anys

Inclou:
Classes tècniques, boles de pràctiques, vídeo-anàlisi,

sortides a camp i Toptracer Range.

Quota Trimestral: 220€
* Els grups estaran formats per edats i nivells amb un

mínim de 4 i un màxim de 8 nens per grup.


