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El golf a Catalunya
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1. Impacte econòmic
 > Genera 3.200 milions d’euros a l’any a l’estat espanyol.
 > Espanya és el 2n país europeu en increment de federats. 

2. Turisme
 > Representa a Espanya 1.280 milions d’euros.
 > 1.000.000 turistes vénen anualment amb motiu del golf.
 > Un jugador estranger s’hi està una mitjana de 8 dies, i un d’espanyol 4.
 > La despesa mitjana de cada jugador es de 340 euros al dia.

3. Camps de Golf
 > Catalunya disposa de 43 camps de golf.
 > Un d’ells és públic.

4. Llicències
 > El golf és un esport popular a l’abast de tothom.
 > Catalunya compta amb més de 37.400 llicències.  
 > Hi ha un ventall d’edats molt gran, un 5% son menors de 16 anys.
 > El golf es el 4t esport en nombre de federats, per darrere del futbol, la cacera i el bàsquet. 

5. Medi ambient
 > Utilització d’aigües reciclades per al regadiu dels camps.
 > Criteris de sostenibilitat i rigor en tots els àmbits: disseny, manteniment, clima...
 > Assessoria mediambiental en la construcció de camps.



Un esport a tenir en compte

Compleix amb el principal objectiu de la Real Federación Española de Golf (RFEG) que consisteix a desenvolupar 
l’esport des de la base i incloure’l en la societat com un esport popular.

Ja que estan transferides les competències d’educació, els ajuntaments també tenen capacitat per incorporar 
el golf a les escoles públiques i concertades.
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La Federació Catalana de Golf (FCG) vol introduir el golf a les escoles com un esport més 
dins l’assignatura d’Educació Física.

Per a la bona implantació d’aquest projecte, 
hi ha implicats 4 organismes:

> Consejo Superior de Deportes
> Generalitat de Catalunya
> Real Federación Española de Golf /  
 Federació Catalana de Golf

Una necessitat Múltiples beneficis

> Físics: coordinació, flexibilitat, força,
 equilibri…

> Psíquics: millora de la concentració,
 reforç positiu…

> Educatius en VALORS: humilitat, respecte,
 treball en equip, competició, esforç,
 exigència, regles d’etiqueta, solidaritat,
 concienciació mediambiental, generositat,
 honradesa…CSD

RFEG
FCG GENCAT



El procediment pas a pas
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Programa de formació RFEG 
La RFEG ha desenvolupat un Programa de Formació, agrupant el 
coneixement i experiències d’altres països, com EEUU, Irlanda i 
Anglaterra, que està basat en el programa de formació TPI (Titlest 
Performance Institute), centrat en el desenvolupament a llarg termini, 
les transferències de moviments i en aprendre jugant.

Professionals locals 
La FCG ha seleccionat un grup de professionals per poder formar els 
professors de les escoles, amb el material didàctic (manual, fitxes, 
etc.) i amb el material que forma part del kit que s’entrega a l’escola. 
També es realitzaran visites de seguiment a les escoles per recolzar 
el professor i resoldre possibles dubtes.

Professors d’educació física
Els professors d’educació física introduiran el golf a l’escola. 
Compten amb el kit de material, el manual i les fitxes d’exercicis. 
El material està adequat a primària. 
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Escoles 
A Catalunya ja hi ha 14 escoles que han implantat aquest programa 
amb èxit. Uns 1.500 nens ja han participat a les seves escoles.

Bonus familiar Baptisme de Golf 
Un cop provat el golf a classe, a molts alumnes se’ls desperta l’interès 
per provar-lo en un camp de golf de veritat. Per aquest motiu, a tots els 
alumnes se’ls entregarà un BONUS FAMILIAR BAPTISME DE GOLF*. 
L’alumne i la seva família al complet tria un camp de golf, un dia i una 
hora. Tota l’oferta de camps, horaris, i fins i tot la reserva, la sol·liciten 
ells mateixos a www.bautismodegolf.com

Club de Golf
Els Clubs de Golf de la zona són els que imparteixen les classes amb 
dates i horaris disponibles per al Baptisme de Golf Familiar. 
Tanmateix, podran plantejar de forma individual ofertes personalitzades 
per als alumnes d’escoles que vulguin començar classes d’iniciació. 
Aquestes ofertes poden ser tant per als alumnes com per als familiars. 
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*Subjecte a les condicions dels clubs que formen part del programa.



Pla de formació

> La RFEG es basa en l’experiència de formació de golf a les escoles irlandeses, dels EEUU i d’Anglaterra. 
> Els professors de les escoles reben formació de golf a través de coordinadors nomenats per la FCG. 
> La RFEG i la FCG entreguen a l’escola un manual de formació per als professors, unes fitxes tècniques i

 d’exercicis i un kit de material esportiu.
> Per a qualsevol consulta addicional, consulteu a la web www.golfalesescoles.com

Manual de formació per 
als professors
76 pàgines amb tota la 
informació de recolzament, 
instrucció i tècnica per a la 
iniciació al golf.

Fitxes tècniques i 
d’exercicis
Jocs i activitats 
proposades per a la 
classe utilitzant el 
material del Kit.
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golfalesescoles.com
Troba de la manera més 
fàcil i ràpida tota la 
informació que necessitis



Kit de material esportiu

> La RFEG entregarà a cada escola un Kit amb tot el material que necessita per a la pràctica del golf 
 (indoor i outdoor).
> La seguretat és vital. Tot el material que forma part del kit té acabats en foam, velcro, escuma i poliuretà.
> El material serà específic i adaptat segons l’edat de l’alumne.

Fidel a la filosofia TPI, el Kit de Material Esportiu inclou articles molt diversos, amb la finalitat d’assolir objectius físics 
com precisió, força, equilibri, coordinació òculo-manual, etc. Aquests són alguns elements del kit:

> 10 putters 2 cares nens
> 10 pals de golf PW nens
> 100 boles toves nens 6 cm
> 10 putters 2 cares júnior
> 10 pals de golf PW júnior
> 100 boles toves júnior 5 cm
> Diana golf reversible velcro 
> 100 pilotes de velcro
> Bola espaial

> 4 bats de beisbol
> 6 pilotes beisbol goma escuma
> Batting tee
> Frisbee
> 8 cons multialçada 15 cm
> 4 cons multialçada 15 cm
> 4 piques 120 cm llargada
> Cèrcol de 50 cm diàmetre
> 3 bosses per emmagatzemar pals 
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Suports gràfics
> Bonus Familiar Baptisme de Golf.
> Samarreta màniga curta amb els logotips FCG i Golf a les Escoles.
> Adhesius Golf a les Escoles.
> Diploma de participació.
> Bola de golf.
> Carnet Golf a les Escoles.
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Samarretes amb el logotip de la 
FCG i de Golf a les escoles

Bola de golf 
serigrafiada amb el logotip

Diploma personalitzat per a 
cada alumne participant del curs

Adhesiu sobre fons transparent 
de Golf a les escoles

Carnet Golf a les Escoles 
amb el què l’alumne obtindrà 
bonificacions i avantatges

FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF

NOM

CURS ESCOLAR



Aquest programa ja s’implanta a:
Madrid, Catalunya, Andalusia, Castella la Manxa, 
Castella-Lleó, Canàries, Comunitat Valenciana, 
Galícia, Aragó, Astúries, Cantàbria...

Per més informació adreceu-vos a:

Luz Ortega             
lortega@catgolf.com

Federació Catalana de Golf
Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona
Tel. 93 414 52 62 - Fax 93 202 25 40
www.catgolf.com - www.golfalesescoles.com
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