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COLÒNIA D’ESTIU 

 

 

 

 

 

 

 

JULIOL I AGOST 2010 

ESCOLA D'ESTIU PER A NENS DE 5 A 14 ANYS. 

DOS DIES A LA SETMANA / quinzenal. 

GRUPS: 

• De 5 a 9 ANYS,  ELS DIMARTS I DIJOUS

• DE 10 A 14 ANYS,  ELS 

 DE 10:00 H A 11:30 H. 

DILLUNS + DIMECRES I DIVENDRES

PREU:  

 DE 10:00H A 11:30H. 

• DE 5 A 9 ANYS, (2 DIES X SETMANA, 4 DIES, 6 HORES), 60 €. 

• DE 10 A 14 ANYS, (3 DIES X SETMANA, 6 DIES, 12 HORES), 100 €. 

• MATERIAL INCLÒS. 
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L'Escola de Golf: 

L'Escola de Golf d'Ordino té com a objectiu fomentar el golf a Andorra, posem tots els 
esforços perquè aquest sigui el cas, comptem amb unes instal·lacions per satisfer a 
tots aquells que vulguin iniciar-se i perfeccionar amb aquest apassionant esport, en un 
lloc únic per la seva bellesa al paisatge. 
Comptem amb l'únic camp de pràctiques d'Andorra, en el qual es poden entrenar tota 
mena de cops, des del driver fins al joc curt. 

 

 

Objectius: 

Com que el golf és un esport en què el resultat ho estableix el camp, permet la 
seva pràctica entre companys amb diferents nivells de joc, aconseguint 
d'aquesta manera poder integrar a persones amb diferents capacitats sense 
modificar el joc individual. 

• Es practica en contacte amb la natura 
envoltat d'espai    verd, aire pur donant la sensació de 
llibertat. 

• Ensenyar els valors ètics i morals en el 
desenvolupament del joc. 

• Ensenyar a calibrar la força entre la 
distància i la ubicació. 

• Adquirir els fonaments bàsics de joc. 

• Conèixer els diferents tipus de pals i com 
usar-los. 

 

 Instal.lacions: 

• Driving amb 26 tees de pràctica, 12 tees 
coberts i il.luminats. 

• Green de pràctica 

• Putting Green. 

• Bunker de pràctica. 
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Mètode de ensenyament: 

A. 
 

Lleis concernet al vol: 

- Proximitat al centre durant el contacte. 
- Recorregut del cap del pal. 
- Posisio del cap del pal. 
- Angle de approach. 

 

B. 
 

Principis: 

- Grip.       - Sistema de palanca. 
- Apuntar/direccio.     - Timing. 
- Preparació del Cop/ ready.    - Descarrega del cop. 
- Plànol del swing.     - Equilibri/ Balancé dinàmic. 
- Amplitud de arc.     - Centre del swing/ rotació. 
- Longitud de arc .    - Connexió de impacte. 
- Posició canell esquerre. 
-  

 

Les classes es realitzen en Driving Range (joc llarg) zones de approach i puttingreen 
amb sortides al camp incloses per desenvolupar situacions reals del joc. 

• Driving range: Aprenentatge del swing mig i complet/ posició/ timing/ etc. 
• Approach Green: rodat/ estes. 
• Putting Green: exercicis de putt i finalització (atac i col·locació) 

 
Contem amb professorat titulat i gadgets d’ensenyança de ultima generació amb 

ajuda en aspectes tècnics (balons/anelles/cistelles de precisió/ pals rígids de 
canell/etc.).  

Amb una cordial salutació. 

 

 

 
 

Per mes informació: 
Tel. 850 400 

info@ordinogolfclub.com 
 

Orlando L. Francesconi 
Direcció. 

Gonzalo Mendoza 
Professor. 

mailto:info@ordinogolfclub.com�

