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Activitats aquàtiques, natació Cervera

Cursos d'activitats aquàtiques per a totes les edats: cursets
d'iniciació, condició física, habilitat, equilibri a l'aigua i reptes diversos

De 2 a + 18 anys
Dissabte al matí

Telemàticament al correu electrònic rcama@xtec.cat 
A la piscina coberta
rcama@xtec.cat

En funció del curs

CEM Cervera

Cursos de natació per nivells
De 3 a + 18 anys
Consultar horaris a la web o al centre

Presencialment a la recepció del CEM Cervera
Piscina coberta CEM Cervera
info@cemcervera.cat | www.cemcervera.cat  

8.80 €/sessió no abonat; 4.40 €/sessió abonat 

Activitats esportives i educatives per a infants i joves
De 7 a 14 anys
Dilluns i divendres a les 17 h AIKIDO kids i el dijous FUNCIONAL kids

Per correu electrònic o presencialment a recepció
Instal·lacions CEM Cervera
 info@cemcervera.cat | www.cemcervera.cat  

FUNCIONAL kids: ser soci del centre; AIKIDO: ser soci + 7 €/mes



Escola Futbol Sala Cervera

Formació i competició federativa en l'esport del futbol sala
De 4 a 18 anys, per categories
Entrenaments setmanals d'1.30 h. Dia i hora segons categoria

Inscripció fins al 15 de setembre
Pavelló poliespotiu Francesc Domènech - Pavelló polivalent de Cervera
escolafutbolsalacervera@gmail.com 

Aproximadament 350 € sense fitxa

Club Escola de Futbol Cervera

Nascuts abans del 2003
De dilluns a divendres segons edat. Veure horaris d'entrenament a la web 

Inscripció telemàtica a la web www.cbcervera.cat
Pavelló poliespotiu Francesc Domènech
efcervera@gmail.com | www.cbcervera.cat 

Quota de soci (80 €) + quota de formació (Categoria Babys 330 €,
Prebenjamins 390 €, a partir de Benjamins 450 €) + equipament (215 €)

Formació i competició federativa en l'esport del futbol 

Club Futbol Femení Terres de Lleida 

De 6 a 18 anys
Dilluns, dimecres i divendres 17.30 a 19 h

Inscripció telemàtica al correu electrònic
Cervera
coordinacio.terresdelleida@gmail.com 

370 € en 9 cuotes (90 € primer mes i 35 € en 8 mesos)

Club de futbol femení. Formació futbolística en valors amb un
ample ventall de serveis dedicats a la jugadora



Programa de la Paeria de Cervera i la Diputació de Lleida per tal de
promoure l’activitat física i l’adquisició d’hàbits saludables

Fit jove

Programa d’exercici físic a través del qual l'alumnat podrà practicar
activitats dirigides de fitnes adaptades a la seva edat 

De 16 a 18 anys
Horari a concretar

Presencialment a la recepció del CEM Cervera
Instal·lacions de CEM Cervera
info@cemcervera.cat | www.cemcervera.cat  

9 €/mensual (fase de prova gratuïta)

Programa NEREU

De 1r a 6è de primària
De 16.30 a 18.30 h. 2 hores a la setmana per centre educatiu. Balmes:
dilluns i dimecres; Arques: dimarts i dijous; Savines: dimarts i dijous

Telemàticament amb un enllaç que rebran els centres escolars
Als centres educatius de primària
esports@cerverapaeria.cat

5 €/mes

AEIG Coll de les Savines

La tasca del Cau es basa en fomentar relacions entre els diferents
infants i joves perquè siguin els propulsors del món

De 6 anys a 19 anys
Dissabte de 17 a 19 h

Telemàticament al correu electrònic
Parc Mas Durant s/n
colldelessavines@escoltesiguies.cat

120 € anuals (campaments a part)



Inscripció telemàtica 
Pavelló polivalent i gimnàs de l'Escola Les Savines i l'Escola Josep Arques

clubritmicacervera@gmail.com |  629 214 316

Club Esportiu Mas Duran

Escola de Pàdel i Tennis 2022-2023
Totes les edats. A banda, s'ofereixen classes particulars sota demanda
De dilluns a divendres, segons l'activitat

Telemàticament fins a cobrir places
Avinguda de Vallfogona, 4
info@clubesportiumasduran.cat

A partir de 32 €/mes socis, 46 €/mes no socis

All Dance Academy

Acadèmia de dansa on realitzen diferents tipus d’aquesta
disciplina, aptes per a tothom, independentment del nivell i/o edat.

De 3 a + 18 anys
De dilluns a divendres de 17.15 a 20.15 h. Consultar horaris a la web

Telemàticament a la web
Avinguda del Segrià, 6
 www.adaalldanceacademy.com  | 682 585 512

30 €/setmana

Club Rítmica Cervera

Classes de gimnástica rítmica, psicomotricitat i
dansa urbana, contemporània, modern jazz i
expressió corporal

De 3 a 18 anys
De dilluns a divendres a partir de les 16 h, en funció de l'activitat 
DANSA URBANA: entre 30-40 €/mes; RÍTMICA: entre 25-60 €/mes 



Club Bàsquet Cervera

Formació i competició federativa de bàsquet
Nascuts abans del 2017
De dilluns a divendres segons edat. Veure horaris d'entrenament a la web 

Telemàticament a la web www.cbcervera.cat
Pavelló poliespotiu Francesc Domènech
c.basket.cervera@gmail.com | www.cbcervera.cat

Quota de soci (40 €) + quota de formació (Nascuts després del 2014:
202 €/any; nascuts del 2014 al 2011: 270 €/anys, nascuts del 2010 al
2005: 320 € /any)

Penya Ciclista i Consell Esportiu de la Segarra

Escola de BTT i preparació per l'Open Lleida BTT organitzat per la
Penya Ciclista i el Consell Esportiu de la Segarra

A partir de 8 anys
Dissabtes de 10 a 13 h. Diferents grups segons nivells

Telemàticament a la web del CES fins el 27 de setembre
Cervera
infoces@ccsegarra.cat | www.cesegarra.cat

30 €/mes (Escola BTT); 37.50 €/mes + llicència federativa (Open Lleida)

Club Ciclista Sikarra Bike Park

Activitats de millora en la conducció de bicicletes a tots els nivells i
treball de l'auto confiança, tècniques i jocs sobre la bicicleta

A partir de 5 anys
Dilluns, dimecres i divendres a partir de les 17 h (horaris segons nivell)

Contacta amb 678 534 398 per més informació
Pumptrack de Cervera
julilaudesparra@gmail.com | 678 534 398

40 €/mes



Consultar pàgina web o presencialment

Telemàticament a la web, de l'1 al 16 de setembre 
C/ del Mestre Emili Pujol, 2
www.conservatoricervera.cat | 973 531 102

Consultar pàgina web o presencialment

Conservatori i Escola Municipal de Música 

Ensenyament de la música a tots els qui es volen apropar a aquest
llenguatge artístic, gaudint del cant i de la pràctica d’algun
instrument

De 3 a + 18 anys

Coral Infantil Nova Cervera

Activitat de cant coral, treball en valors i foment de la cohesió grupal
De 3 a 17 anys
Dijous i divendres a la tarda

Telemàticament a la web
C/ Major, 15
 www.sites.google.com/view/coralinfantilnovacervera

33 €/trimestre

Associació Cultural Els Bombollers

Ensenyament de ritmes de percussió de cultura popular,
tradicional i samba

De 8 a 14 anys
Dissabtes d'11 a 12.30 h

Setembre i octubre al correu electrònic bombollers@hotmail.com
Cervera
bombollers@hotmail.com 

15 €/mes

http://www.conservatoricervera.cat/


La Caserna, Escola de Teatre

Escola de Teatre de Cervera. Classes regulars de teatre durant el
curs escolar per aprendre i gaudir tot fent teatre

De 3 a +18 anys

Telemàticament a la web
La Caserna (C/ 1 d'octubre)
lacaserna.cervera@gmail.com |  www.lacaserna.cat

En funció de l'edat: quotes des de 24 € a 29 €
De dilluns a divendres. Horari de tarda, segons grup

Les activitats extraescolars de les AFA dels centres educatius de
primària estan organitzades pel Consell Esportiu de la Segarra
(CES). Podeu consultar les activitats, horaris i preus als contactes
de les AFES dels centre educatiu de procedència

AFA Escola Jaume Balmes

AFA Escola Mossèn Josep Arques

AFA Escola Les Savines

ampa.ampajaumebalmes@gmail.com 

ampajoseparques@gmail.com

ampasavines@gmail.com 

Í



Acadèmia Madern

Idiomes (angès i francès), reforç escolar, informàtica i mecanografia
De 3 a 18 anys

Inscripció telemàtica o presencial
Avinguda Francesc Macià, 16, baixos
academiamadern@gmail.com

Segons les activitats
De dilluns a divendres de 15 a 22 i dissabtes de 9 a 14 h (segons activitat)

Central Line Language School

Docència de la llengua anglesa per a tots els nivells. Experts en la
preparació d'exàmens de la Universitat de Cambridge 

De 3 a 18 anys

Fins al 12 de setembre
Carrer Rondes, 1, 2n pis
central.line01@gmail.com

Segons el nivell i les hores setmanals
De dilluns a divendres, de 15 a 21 h i els dissabtes de 9 a 14 h

Tallers de suport i acompanyament educatiu 

Tallers de suport educatiu organitzats pel Pla Educatiu d'Entorn 
Alumnat de primària i secundària

Derivació per part dels centres educatius
Centres educatius de Cervera
peecervera@gmail.com 

Gratuït
Horaris en funció de l'escola o institut
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www.cervera.cat/pla-educatiu-dentorn

Informa't dels cursos de català per adults i demana
cita al correu electrònic peecervera@gmail.com o
al 677 060 820

vols aprendre

o millOrar

el teu català? 

Segueix les últimes
actualitzacions sobre les

activitats extraescolars
d'aquest curs i molt més!

més informació

a LA NOSTRA

pàgina WEB


