
Des d’EPG i  GOLF LA GARRIGA ajudem als centres educatius i centres esportius a 
introduir l’activitat de golf als seus propis programes de formació i lleure, fent 
d’aquesta activitat un valor afegit a la formació dels seus alumnes. 

Dirigit a:

Centres educatius 
Centres esportius
Centres de lleure

Opcions de programes:

• Activitat extraescolars
• Casal d’estiu, setmana santa o Nadal
• Tallers esportius a les instal·lacions dels centres educatius
• Excursions i tallers a les instal·lacions del camp de golf.
• Sortides a Camp de Golf i de Footgolf

L’acadèmia EPG disposa dels materials i recursos didàctics per poder organitzar una
gran varietat de grups d’alumnes, tan a les instal·lacions del centres com a les
instal·lacions del camp de golf. Els alumnes s’agrupen segons nivells i edats, sense
oblidar l’atenció personalitzada de cada un dels alumnes.

Equip docent:

Tots els professionals de la nostra acadèmia són titulats per la Federació Espanyola 
de Golf. 

ACTIVITAT DE GOLF
PER A CENTRES EDUCATIUS  I ESPORTIUS

www.golflagarriga.com
Telf. 627 146 082 – 938 718 959

Mail: info@golflagarriga.com
info@e-projectgolfacademy.com



Extraescolars

Organitzem classes col·lectives com una extraescolar més del vostre col·legi, tan a
les instal·lacions de golf com a les vostres instal·lacions. En aquest últim cas el
material (per seguretat) és adaptat per poder fer l’activitat fora d’un camp de golf.

Excursions

Voleu anar d’excursió? Veniu al camp de golf i us organitzem una activitat
d’iniciació al golf, un torneig, un recorregut de Footgolf, un dinar… mentre gaudir de
la natura.

Campus i casals

Voleu enriquir el vostre programa amb una activitat diferent? Podem organitzar
activitats de golf a les vostres instal·lacions o podeu venir al camp de golf i passar un
dia a les nostres instal·lacions a on prepararem diferents activitats per els vostres
alumnes. Podeu combinar tallers de golf amb sortides de footgolf.

Centres educatius i esportius que ja han confiat en nosaltres:

Club Nàutic Vilassar
Real Club de Polo de Barcelona
SEK Catalunya 
Escola Ginebró
Escola La Ginesta
Escola Cor de Maria
Escola Carlit
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ACTIVITAT DE GOLF
PER A CENTRES EDUCATIUS  I ESPORTIUS

Telf. 627 146 082

Proposta d’activitat
Dia: A convenir

 Visita instal·lacions camp de golf.
Coneixença de l’entorn

 Taller de golf (Segons detall)

 Dinar: El grup pot portar el seu propi dinar, i fer l’àpat a les nostres
instal·lacions o be podem preparar un menú per tot el grup (consultar
preu).

 Recorregut Footgolf (Tardes a partir de les 15:00 h)

Taller de golf

 Recepció i presentació del personal docent.
 Organització grups.
 Introducció al vocabulari bàsic del golf.
 Introducció als moviments i cops bàsic del golf: Swing, approach i putt.
 Circuit d’estacions, per practicar els cops explicats.
 Campionat de putt
 Dinar
 Recorregut Footgolf

Grup de 30 a 50 alumnes…………15 €/Alumne
Dinar: 6 €/nen
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