RECURSOS FORMATIUS OPOSICIONS
ACADÈMIES I CENTRES DE FORMACIÓ
www.adams.es

Preparació de les oposicions amb diferents modalitats (a
distància, presencials, online...)

aites.net

Centre de preparació d’oposicions per a l’accés als diferents
Cossos de Seguretat.

www.campustraining.es

Centre de formació en obert, per a preparar-se les oposicions en
format semipresencial

www.ceac.es

www.cef.es

www.centroformacionfif.com

cetuc.cat

oposicionesflou.com

www.institutnumancia.com

www.institutrocafort.com

www.oposicionesmasterd.es

Preparació d’oposicions mitjançant un pla d’estudis adaptat i a
distància. Disposen de material multimèdia com són
videosessions, test d’autoavaluació, psicotècnics, supòsits
pràctics, etc.
Centre de formació amb seus a Barcelona i Madrid, des del qual
ofereixen formació presencial com telemàtica. Preparació
d’oposicions per a grups “A” i “C”.
Preparació d’oposicions per als Cossos de Mossos d’Esquadra,
Policia Local, Guardia Urbana i Gestió Processal i
Administrativa
Centre de preparació d’oposicions d’Educació Primària i
Secundària. A més, preparen per a convocatòries de
l’Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat.
Preparació
d’oposicions
en
diferents
especialitats:
Administració i arxiu; Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat;
Educació; Hisenda; Justícia; Ferroviàries; Salut i Correos
Centre de formació on donen suport en la preparació
d’oposicions en diferents especialitats. Cossos de Bombers,
Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policia Nacionals,
Administratius/ves, etc.
Centre de formació que imparteix les sessions en modalitat
online on preparen oposicions a Bomber, Correos, Mossos
d’Esquadra, Guardia Urbana, Policia Local i Nacional, Guardia
Civil, Administratius/ves,, Cos d’Auxili Judicial, Hisenda...
Acadèmia que ofereix classes tant presencials com virtuals per a
preparar les oposicions de Forces i Cosses de Seguretat, Serveis
de Salut i Educació.
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EDITORIALS
Web de l’Editorial MAD amb informació sobre oposicions i
temaris. Disposen d’una extensa oferta de publicacions.

mad.es

Publicacions de l’editorial per a preparar
d’Administració, Sanitat, Mossos d’Esquadra, etc.

www.adams.es

oposicions

Web de l’editorial. Tenen publicacions d’oposicions relacionades
amb els professionals que treballen per a l’ICS, Servei
Penitenciari, Psicologia, Mossos d’Esquadra i personal
administratiu.
L’editorial té a la venda material per a preparar oposicions
d’àmbit autonòmic i local, Justícia, Correos, Forces i Cossos de
Seguretat, Serveis de Salut, Professorat de Secundària.

www.agapea.com

www.edicionesrodio.com

www.editorialcep.com

Web de l’editorial. Tenen publicacions d’oposicions relacionades
amb l’ICS i Mossos d’Esquadra.

www.plateroeditorial.es

Editorial amb publicacions per a preparar oposicions dels Cossos
de Seguretat de l’Estat, Justícia, Corporacions Locals, Correos,
entre d’altres.

MATERIAL GRATUÏT
Webs amb material creat per persones opositores que comparteixen gratuïtament.
*En tractar-se de material gratuït i fet per persones opositores, pot ser que aquest estigui desactualitzat i/o incomplert.
El nostre consell és revisar-ho abans d’estudiar-lo.

temariosgratis.oposicionesyempleo.com

opomania.net

www.temariosenpdf.es

estudiaroposiciones.com

Hi ha material per a oposicions de docència, infermeria, Guardia
Civil, Auxiliars administratius, etc.
En aquesta web hi ha penjat material per a preparar les
oposicions a diferents especialitats com: Correos, Aux.
Administratiu/va, Guardia Civil, Policia Local, Policia Nacional,
Infermeria, entre d’altres. Hi ha penjat el temari, tests, etc.
Espai amb material per a preparar-se les oposicions de diferents
Comunitat Autònomes (no hi ha material específic de
Catalunya), Administració General de l’Estat, Serveis de Salut i
Administració Local (altres CCAA).A més hi ha un apartat amb la
Legislació bàsica per a preparar-se unes oposicions.
Web amb material gratuït per a preparar oposicions. Hi ha de les
especialitats de: Biblioteca, Docència, Llevadores, Correos,
Cossos de Seguretat, entre altres.
(Actualitzat 08/2022)
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