Aravell Golf Escola
www.aravellgolfclub.com

A ARAVELL GOLF estem interessats en iniciar i formar a nens i nenes
en el món del Golf. Per això, durant el curs acadèmic oferim una sèrie de
cursos per aquells interessats en començar en aquest esport, o seguir
amb els seus coneixements i/o perfeccionament del món del golf.
Les inscripcions per aquest cursos són per nens i nenes de més de 7
anys i fins els 14 anys.
A la nostra escola tenen protagonisme especial els nens, ja que no
només aprenen tècnica sinó també valors associats al golf, com humiltat
i honestedat.
El professor de la nostra escola és Llicenciat en INEF i titulat per la
RFEG i rep una formació continua per estar al dia en les ultimes
tendències en el món de l’ensenyament.

Curs de Perfeccionament
Dirigit a persones de 2º any de golf, o amb una mica d’experiència,
que no tinguin handicap o amb handicap alt.
L’objectiu d’aquest curs es desenvolupar una tècnica adequada per
arribar a un nivell de fiabilitat en els cops amb tots els pals, i superar
l’examen pràctic de Handicap, o aconseguir la confiança suficient per
baixar de Handicap. I també hi haurà la finalitat d’assolir els
coneixements teòrics de regles, normes i etiquetes per superar
l’examen teòric oficial de Handicap, i superar dubtes en les normes i
el reglament d’etiqueta al camp.
PREU D’INSCRIPCIÓ AL CURS: 456€ DURACIÓ DEL CURS: 7 mesos.

Curs d’Iniciació – Debutants

MÒDUL MENSUAL: 90 € - MÒDUL PRIMAVERA: 300 €
MÒDUL HIVERN: 225 €

Dirigit a persones sense cap o poca experiència en el món del golf.
On es treballaran els fonaments bàsics del swing de golf, altres
moviments de golf, com l’approach, el putt o les sortides de bunker. I
també es farà una iniciació als coneixements del reglament, i de les
normes d’etiqueta al camp.
L’objectiu d’aquest curs es assolir un nivell tècnic suficient per

La nostra escola també esta inserida dins la plataforma de la Real
Federación Española de Golf, destinada a les Escoles Juvenils. La
RFEG ha creat aquesta eina per facilitar la gestió esportiva de les
escoles, mitjançant elements d’organització, programació i l’accés a
una gran base de dades de gran utilitat.

desenvolupar el cop bàsic de golf, i obtenir els coneixements bàsics
teòrics de Normes, Regles i els Materials utilitzats en aquest esport.

Informeu-vos de les opcions dels diferents Mòduls per realitzar els

PREU D’INSCRIPCIÓ AL CURS: 280€ DURACIÓ DEL CURS:7 mesos.
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A ARAVELL GOLF estem interessats en iniciar i formar a adults en el
món del Golf. Per això, durant l’any oferim una sèrie de cursos per
aquells interessats en començar en aquest esport, o seguir amb els
seus coneixements i/o perfeccionament del món del golf.
Les inscripcions per aquests cursos són per adults majors de 15 anys.

Curs d’Iniciació – Debutants
Dirigit a persones sense cap o poca experiència en golf.
L’objectiu d’aquest curs és assolir el nivell tècnic suficient per
desenvolupar el cop bàsic de golf, així com els coneixements bàsics
teòrics de les normes, regles i els materials.
PREU D’INSCRIPCIÓ AL CURS: 280 €. DURACIÓ CURS: 7 mesos
MÒDUL MENSUAL: 80 €
MÒDUL PRIMAVERA: 200€ - MÒDUL HIVERN: 150 €
Curs de Perfeccionament
Dirigit a persones de 2º any de golf o amb experiència, tot i que
sense handicap o amb un handicap alt. On es desenvoluparà la
tècnica adequada per arribar a un nivell de fiabilitat en els cops amb
tots els pals, i/o en superar l’examen pràctic i teòric de Handicap.
PREU D’INSCRIPCIÓ AL CURS: 456 €. DURACIÓ CURS: 7 mesos
MÒDUL MENSUAL: 90 €
MÒDUL PRIMAVERA: 300€ - MÒDUL HIVERN: 225 €
Curs d’iniciació-Debutants per la Gent Gran
Dirigit a persones majors de 65 anys, sense cap o poca experiència
en Golf. Treballant els fonaments bàsics tant teòrics, com pràctics del
món del Golf. Assolint un nivell tècnic suficient per gaudir de la
pràctica del golf.
MÒDUL MENSUAL: 60 €

Nivell Estratègia de Joc
Dirigit a jugadors amb Handicap i que desitgin perfeccionar tots els
aspectes fonamentals del joc al camp.
Es treballaran les diverses modalitats de competicions, i a posar en
pràctica problemes de situacions reals, aplicant de manera pràctica el
Reglament de Golf.
L’objectiu d’aquest curs és la consolidació de la tècnica dels cops,
assolint el nivell de joc suficient per sortir al camp i poder participar
en competicions socials. Es pretén aconseguir una millor constant del
Handicap.
PREU D’INSCRIPCIÓ AL CURS: 594 €. DURACIÓ CURS: 7 mesos
MÒDUL MENSUAL: 120 €
MÒDUL PRIMAVERA: 400 € - MÒDUL HIVERN: 300 €

L’escola d’Aravell Golf imparteix cursos per tots els nivells i edats.
L’oferta inclou classes particulars i col·lectives, sortides al camp i
anàlisis de swing. El professor de la nostra escola és Llicenciat en
INEF i titulat per la RFEG i rep una formació contínua per estar al dia
en les últimes tendències d’ensenyament.
Informeu-vos de les opcions dels diferents Mòduls per realitzar els
cursos, trucant al 973 360 066, enviant un correu a
secretaria@aravellgolfclub.com o passeu per la recepció del club.

