
ESCOLA INFANTIL
2021/2022 

RAIMAT GOLF CLUB

Golf - Pàdel



Matrícula
La matrícula dóna accés a:

● Polo de l'Escola del Club.

● Participació gratuïta en els esdeveniments infantils seleccionats. 

● Material, boles i aigua durant les classes.

● Festa de fi de curs - juny 2022-.

ESPORTS
L'Escola Infantil Raimat Golf Club va dirigida a menors entre els 5 i
els 17 anys, en funció de l'activitat.

Les activitats que ofereix l'Escola Infantil Raimat Golf Club són
golf, pàdel i la multiesportiva.

L'escola de golf i de pàdel s'ofereixen tant entre setmana, com en
cap de setmana.

L'activitat multiesportiva, que inclou golf, pàdel i jocs físics,
s'ofereixen en cap de setmana. 

Totes les activitats que ofereix l'Escola infantil es poden combinar
entre si.



Calendari
A continuació s'especifica el calendari de l'Escola, que coincidirà
amb el calendari escolar, excepte en els grups d'elit en què es
podran organitzar entrenaments en períodes festius si ho exigeix
la competició. Aquest calendari podria sofrir variacions que serien
degudament notificades.

Per a rebre informació, el pare/mare/tutor ha de gravar el 621 24
43 69 en la seva agenda i enviar un missatge indicant el nom del
seu/s fill/s. El whatsapp és només un servei de notificacions, no és
un telèfon de contacte ni de resolució de dubtes.

Nivells
Els grups es muntaran en funció de l'edat del menor i del nivell
benvolgut pel monitor.

Recordem que hi ha un e-mail a la disposició de tots en el qual
poden fer-nos arribar tots els dubtes i suggeriments. Preguem que
tots els comentaris siguin a través de esportiva@raimatgolf.com





Què és el Mini Club Raimat?
 

Es tracta d'un espai dins del Raimat Golf Club on els més
petits gaudiran i conviure amb la realització de múltiples
activitats dirigides especialment a ells, amb un aire familiar;
serà el seu marc social. 

 
Qui pot formar part del Mini Club Raimat?

 
Des dels 4 fins als 14 anys, tots els socis formen part
automàticament del Mini Club *Raimat i també tots els *pre-
socis. 

 
Quins avantatges té formar part del Mini Club Raimat?

 
Podràs sortir al camp a preu reduït, participar en tots els
tornejos infantils que s'organitzin en el Club, apuntar-te a les
activitats que es realitzin des de l'escola, formar part de
l'equip, etc.

MINI CLUB RAIMAT



MULTIESPORT

HORARI
Dissabtes i/o diumenges d'11.00 a 13.00.

(Classes entre setmana en funció de la demanda)
 

PREUS
MATRÍCULA: 50€ (Inclou equipament i esdeveniments)
● SOCIS: 
10 quotes mensuals de 32 € (1 dia) i de 60 € (2 dies).
● NO SOCIS:
10 quotes mensuals de 49 € (1 dia) i de 90 € (2 dies).

 
CARACTERÍSTIQUES

● Dirigit a menors de 5 a 14 anys.
● 2 hores o 4 hores de classe, en poder triar entre un o dos dies a
la setmana.
● Les 2 hores, cada dia, es distribuiran en 45 minuts de golf, 45
minuts de pàdel i 30 minuts de jocs físics.
● Classes grupals impartides pels monitors del *Raimat Golf Club.
● Per norma general, els grups es formaran atenent l'edat dels
nens i nenes.
● Inclou les boles de pràctiques, pals de golf, pales de pàdel, així
com tot el necessari per al desenvolupament de l'activitat
corresponent.

 
PRE INSCRIPCIÓ

- CAP DE SETMANA -
Golf - Pàdel - Jocs físics 

https://forms.gle/HhNuTXSNN9j1imvh6


TECNIFICACIÓ I PERFECCIONAMENT

Raimat Golf Club confia un any més en l'Acadèmia TF per a
l'ensenyament avançat de golf als nostres Juvenils.

CARACTERÍSTIQUES
En el següent enllaç poden conèixer més a fons el programa
de l'Acadèmia TF. veure

INSCRIPCIÓ
En aquest enllaç poden fer la pre inscripció (una per alumne)

ESCUELA DE GOLF
ACADEMIA TONI FARRERAS

https://prezi.com/view/Gcsp4Cs5a8UI7agC3QXd/
https://forms.gle/2K2TL1uR3GVQaH549


HORARI
Dimarts a divendres:

de 17.30 a 18.30
de 18.30 a 19.30

Dissabte i diumenge:
de 9.30 a 10.30
de 10.30 a 11.30
d'11.30 a 12.30

 
PREUS

● SOCIS: 
10 quotes mensuals de 23 € (1 dia) i de 40 € (2 dies).
● NO SOCIS:
10 quotes mensuals de 32 € (1 dia) i de 59 € (2 dies).

 
CARACTERÍSTIQUES

● Dirigit a menors, de 5 a 14 anys.
● 1 hores o 2 hores de classe, en poder triar entre un o dos
dies a la setmana.
● Classes grupals impartides pels monitors de l'Escola de
Pàdel de *Raimat Golf Club.
● Per norma general, els grups es formaran atenent l'edat dels
nens i nenes.
● Inclou tot el necessari per al desenvolupament de l'activitat
corresponent. 

 
PRE INSCRIPCIÓ

ESCOLA DE PÀDEL

https://forms.gle/mki4zYDg5KVAbk7N8



