
 

JORNADA FORMATIVA:  
Iniciació al GOLF i PÀDEL 
 

Hores de durada 

4,5 hores   
 

Dates  

Novembre de 2013 
 Dissabte 9 

 

Horari 

 De 09h15 a 09h30: recepció 
 De 09h30 a 14h00: formació 

 

Lloc de realització 

Can Cuyàs Golf 
Masia Can Cuyàs, s/n 
08980 Sant Feliu de Llobregat 
 

 Places 

Mínimes  15  
Màximes  24  
 

Cost: 
 Professorat d’EF del Baix 

Llobregat: 15€ 

  Professorat d’EF de fora de la 

comarca i altres docents: 20€ 

 

Data límit d’inscripció:  

Dimecres 30 d’octubre 

 

 

INICIACIÓ AL GOLF I PÀDEL 

ORGANITZADOR: Consell Esportiu del Baix Llobregat 

OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR: 

 Donar recursos per a la formació en el món del golf i del 
pàdel. 

 Practicar activitats de familiarització i iniciació. 
 Descobrir i gaudir de l’esport del golf, del pàdel i de la 

natura. 
 Divulgar les possibilitats pedagògiques dels espais naturals 

del Baix Llobregat. 

PROGRAMA DE LA JORNADA I CONTINGUTS: 

● DE 9.30H – 11.30H (2 HORES) 

Iniciació al golf: 
a) Presentació del curs  i introducció al golf (grip, stance, 

línia, impacte de la cara del pal,...). 
b) Formació del swing als assistents. 
c) Teoria i pràctica del putt. 
d) Chips i cops curts a green. 
e) Campionat de putt (obsequi pel guanyador/a) 

 
● DE 11.30H A 12H: DESCANS I CANVI DE ROTACIÓ  
● DE 12H - 14H (2HORES) 

Iniciació al pàdel: 
f) Introducció al pàdel (reglamentació bàsica). 
g) El joc de fons: drive, revés i col·locació. 
h) Joc de volea alta: safata i smash. 
i)  La paret: baixades de paret. 
j)  El reglament: normativa. 
k) Campionat de pàdel (obsequi pel guanyador/a). 

 

DESTINATARIS: Professors/es i Mestres  d’Educació Física. 
El club diposa de vestuaris per canviar-se i dutxar-se. 
 
 

 
MATERIAL: Cal dur roba esportiva.  El club facilitarà als assistents tot 
el material necessari de golf (pals i boles, excepte guants) i de pàdel 
(pales i boles). 
 

PERSONAL TÈCNIC 

 Equip de professionals de Golf i Pàdel amb gran trajectòria 
professional.  
 

https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c


 

 

INSCRIPCIÓ: 
Cal confirmar l’assistència a la jornada a través del nostre web o directament en l’enllaç corresponent 
segons si sou professorat especialista en EF de la comarca o de fora i altres docents: 
 
 Preu de la inscripció per al professorat d’Educació Física del Baix Llobregat: 15 €  

http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTI5NQ== 
  

 Preu de la inscripció per al professorat d’EF de fora de la comarca i altres docents: 20 €   
http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTI5Ng== 
  

(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona el 50% del cost de la formació per al professorat 
d’EF de la comarca. Tindran prioritat els docents de la comarca) 
Número de compte corrent: Grup BBVA 0182-0091-98-0200053714 
La data límit d’inscripció i de pagament serà el dimecres 30 d’octubre. 
En el cas d’arribar al cupo màxim d’inscripció (24 assistents), s’obrirà un segon torn el dissabte 16 de 
novembre amb les mateixes condicions i horari. 

 
COM ARRIBAR-HI 
Can Cuyàs Golf 
Masia Can Cuyàs, s/n 
08980 Sant Feliu de Llobregat  
Enllaç: 
https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&
dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c1c8,Sa
nt+Feliu+de+Llobregat&t=h&z=16 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 14 d’octubre de 2013 

http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTI5NQ==
http://cebllob.com/cebllob06/iactos/inscripcion.aspx?SWRBY3RvPTI5Ng==
https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c
https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c1c8,Sant+Feliu+de+Llobregat&t=h&z=16
https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c1c8,Sant+Feliu+de+Llobregat&t=h&z=16
https://maps.google.es/maps?daddr=Masia+Can+Cuy%C3%A0s,+s%2Fn,+08980+Sant+Feliu+de+Llobregat,+Barcelona&ie=UTF8&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.394952,2.043575&cid=0,0,15231600022173028359&hq=can+cuyas+golf&hnear=0x12a49a36b48adb87:0x5c34df75ca93c1c8,Sant+Feliu+de+Llobregat&t=h&z=16

