A partir del curs 2018-2019 la superació d'aquest Curs no eximirà de fer la prova d'accés de caràcter general als
cicles de grau superior d'ensenyaments esportius de règim especial, però sí que n'incrementarà la qualificació
final. Així, la nota final de la prova d'accés de caràcter general al grau superior dels ensenyaments esportius es
calcularà amb la nota final de la prova d'accés més la puntuació que resulti de multiplicar per 0,15 la
qualificació obtinguda en el Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, tenint
en compte que, en cap cas, la nota resultant no podrà ser superior a 10.
La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
El curs s'organitza en dues parts:
· La comuna: heu de cursar totes les matèries de la part comuna (català, castellà, idima estranger i
matemàtiques
· L'específica: escollir dues matèries en funció de a quin cicles formatiu de grau superior vols accedir. Té
quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).
Accés:
- Les persones que tinguin el títol de tècnic/a i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de
grau mitjà de formació professional inicial.
- Les persones que tinguin el títol de tècnic/a d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o
d'ensenyaments esportius.
Continuïtat:
El curs té els efectes següents:
- La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau
superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió d'acord amb la
normativa vigent en el moment d'aplicar-los.
- Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i
disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
- Increment de la qualificació final de la prova d'accés als ensenyaments esportius de règim especial.
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