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General d’Estudis Lleida. Centre d’Ensenyament

Hi ha dos centres a Lleida:

General d’Estudis Lleida

Carrer de l’Alcalde Costa, 18

25002 Lleida

Tel. 973 28 08 88

www.generalestudis.com

Descripció de l’empresa 
A General d’Estudis fa trenta anys que oferim formació a la província de Lleida. Aquesta dila-

tada experiència i la voluntat de millora dia a dia constitueixen el fil conductor de la tasca dels 

docents i del personal administratiu i de serveis. Des dels nostres inicis, hem buscat oferir un 

ampli ventall d’oferta formativa i de serveis, amb una vocació integradora, que no ens fa perdre 

l’atenció en els detalls. 

A continuació, detallem l’oferta formativa del centre: 

• Oposicions: accés a la funció pública (cossos generals d’Administració, Justícia, Institut 

Català de la Salut, Presons, Mossos, Policia Local, Bombers, Agents Rurals...).

• Reforç d’assignatures a qualsevol nivell: primària, ESO, batxillerat, universitaris…

• Idiomes.

• Iniciació i ampliació de coneixements en informàtica, comptabilitat... 

• Accés a proves lliures.

• Formació en línia: disseny, gestió... 

• Formació subvencionada i bonificada.

• Formació específica amb titulació homologada: benestar animal, fitosanitaris, proves ACTIC...

• Seguretat privada. 

Perfils professionals sol·licitats
• Qualsevol persona amb llicenciatura, diplomatura o grau capacitada per exercir la docèn-

cia. 

• Personal d’administració i serveis, amb coneixements o experiència en el tracte amb el 

client i en el desenvolupament d’activitats administratives.

Què ofereix als joves titulats?
Un entorn de treball distès, que ofereix l’oportunitat d’autogestionar l’acció docent, seguint 

unes directrius mínimes, pedagògiques i administratives. L’ampli ventall d’oferta formativa del 

qual disposem constitueix també un avantatge per a qui vulgui ampliar o perfeccionar la seva 

tasca docent, així com el fet de tenir a l’abast oportunitats de formació contínua dintre del mateix 

centre docent.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista personal.

Estudis Balàfia

Carrer del Corregidor Escofet, 86
25005 Lleida

Tel. 973 98 40 30
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