TROBADES DE CENTRES
DE SECUNDÀRIA

BATEIG DE GOLF
4t d’ESO
Curs 2022 – 2023
Amb el suport i la col·laboració de:

TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT
(4t d’ESO)
BATEIG DE GOLF
Club de Golf Gaudí (Reus)

INFORMACIÓ GENERAL DE LA TROBADA
Lloc de realització de
l’activitat

Gaudí Golf Club de Reus
Ctra. de Cambrils, Km 1.8, 43206 Reus
https://goo.gl/maps/Xg6uAYCATpt86sJP8

Nombre màxim de
participants per jornada

50 alumnes, que estiguin cursant 4t d’ESO

Equipament necessari i
obligatori

− Roba esportiva (adient amb l’època de l’any)
− Calçat esportiu.
− L’esmorzar i AIGUA.
− Mascareta per fer el trajecte en autobús

Preu de l’activitat per
participant

Horaris generals

16,50 euros
(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada)

9h: Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:30h: Arribada al Club de Golf Gaudí de Reus i confecció dels
grups
9:45h: Inici de les activitats
13:30h: Final de l’activitat i recollida del material
14 h: Tornada al centre educatiu d’origen
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel
bon funcionament de l’activitat)

TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT
(4t d’ESO)
BATEIG DE GOLF
Club de Golf Gaudí (Reus)

ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
– Les activitats les portaran a terme monitors/es especialitzats del Club de Golf
Gaudí de Reus
– El grup es dividirà en quatre subgrups per dur a terme les 4 activitats programades
(en 4 rotacions):
o Joc curt i Putt. Explicació de la tècnica bàsica, exercicis i jocs.
o Joc llarg. Explicació dels fonaments bàsics, exercicis pràctics i jocs.
o Pitch&Putt. Explicació de les regles de joc i partida per equips de 4
jugadors/es.
o FootGolf. Explicació de les regles de joc i partits per parelles.
– Els/les alumnes inscrits/es participaran en les 4 activitats, que les realitzaran de
manera alternativa durant tot el matí
– En cap cas es permetrà l’assistència d’alumnes del centre que no realitzin les
activitats, si es donés el cas, els professors/es del centre seran els responsables
d’aquests alumnes.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els participants
realitzin activitats lúdic esportives basant-se amb una relació amb altres alumnes.
Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control
sobre els vostres alumnes. Estigueu localitzats i localitzades per si es produís algun
problema amb algun alumne.
Durant les estones de descans cada centre és responsable dels seus alumnes. Els
components de l’organització no els vigilarem, per això els heu de tenir controlats i
controlades.
L’activitat està pensada per a que sigui una sessió dins de l’àrea d’Educació Física, per a
aquest motiu està prohibit que alumnes fumin i utilitzin el telèfon mòbil durant l’activitat.

