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L'escola CIC Cicles Formatius és l’única escola reglada de formació professional, en 
tot l’estat, certificada per EHFA (European Health & Fitness Association) i el Registre 
Europeu de Professionals del Fitness (EREPS). 

Cursar i graduar-se al nostre centre en el Grau Superior d’AAFE Fitness & Welness 
aporta aquest fonamental valor afegit, que no trobareu en cap altre centre que 
imparteixi aquets estudis, al finalitzar el cicle formatiu al CIC estareu homologats per 
l’EHFA i tindreu l’alta immediata en el Registre Europeu de Professionals del Fitness, 
EREPS. 

La validació del títol a nivell europeu per l’EHFA esdevé clau i importantíssima dins 
del currículum d’un professional del fitness; té el reconeixement del màxim organisme 
europeu del sector i conseqüentment obre les portes als nostres graduats a 
desenvolupar la seva professió a tots països de la UE. 

L’EHFA és una associació reconeguda per la Comissió Europea, i representa a tots 
els operadors del sector del Fitness. 

 

L’EREPS és un registre europeu de tècnics reconeguts pels estàndards aprovats a 
Europa i que, per tant, són considerats aptes per desenvolupar una determinada 
professió en tots els estats membres 

 

D'acord amb les competències que tinguin els graduats, EREPS els permet crear la 
seva pròpia fitxa professional acreditada, en la qual s'especifiquen les seves 
competències d'acord amb els EHFA Standarts. 

 
Què són els EHFA Standarts? 
Dins de la EHFA hi ha una branca anomenada EHFA Standarts, que defineix uns criteris 
d'habilitats i coneixements que han de reunir els tècnics per ser considerats 
competents en determinades disciplines del món del Fitness. 

Què aconsegueix un estudiant que es gradua al nostre centre? 
Tots els alumnes que finalitzin el cicle tindran directament l'acreditació per treballar en  
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qualsevol país europeu membre de la UE, amb un títol vàlid, reconegut per els 
responsables de la seva contractació en qualsevol d'aquests països. 

Com es gestiona? 

Al finalitzar el cicle formatiu l’escola remet a EHFA un llistat de tots els nous graduats i 
automàticament cada alumne es registrat a l’EREPS. Un cop inscrit en el registre, 
passes a disposar dels múltiples beneficis de pertànyer a l'associació. 

 

Quins beneficis inclou? 

Els alumnes graduats d’AAFE Fitness a CIC Cicles formatius, tenen enfront la resta de 
graduats d’AAFE en altres centres: 

a) Important valor afegit al currículum: La certificació EHFA i el registre a 
l’EREPS situen al nou graduat en una posició capdavantera davant d’altres candidats en 
qualsevol selecció de personal. 
 

b) Reconeixement internacional: cadascun dels nostres alumnes serà certificat 
com a professional competent en el sector del fitness en tots els països europeus 
membres de la EHFA. Això obre les portes del món laboral a aquests professionals, que 
fins avui s'havien trobat amb la dificultat d'acreditar els seus coneixements i veure 
reconegudes les seves competències en països estrangers. 

c) Creació de la fitxa professional en el registre EREPS: Els nostres graduats 
podran crear la seva fitxa personal en el registre del EREPS, registre oficial que utilitzen 
diferents empreses i grans organitzacions europees per sondejar el mercat de 
professionals disponibles, i així gaudir de les avantatges de la borsa de treball. Aquest 
registre, completament personalitzable, permet definir quines competències pot 
acreditar cada alumne així com la seva experiència i interessos laborals. 
 
Quin cost té? 

El cost d'ingrés en el registre de cada alumne és assumit per l’escola el primer any. 

Les posteriors renovacions anuals de l'esmentat registre es gestionen directament i 
personalment amb l’EHFA. Tenen un cost de 30 € anuals com a membre de 
l'associació. 
 
 

 


