
 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
EUFAST és un projecte que vol facilitar la integració de persones migrades i refugiades nouvingudes 
fomentant les seves competències socials, cíviques, lingüístiques i interculturals a través d’una 
aplicació dissenyada per a dispositius mòbil que faciliti l’adaptació i comprensió de la societat del 
país d’acollida per a les persones nouvingudes.  

Aquesta, es basa en uns quants escenaris que pretenen recrear diverses situacions quotidianes en 
les que les persones nouvingudes es poden trobar de manera senzilla i atractiva i a través de jocs de 
rol i històries socials que representaran possibles situacions com ara l’ús d’un caixer automàtic o les 
estratègies per a aconseguir un lloc de treball.  

Per tal de poder desenvolupar els escenaris de la manera més fidedigna a la realitat, es realitzaran 
una sèrie de trobades en cada un dels països participants amb persones migrades que ja s’han 
integrat amb èxit en el seu país d’acollida per tal de poder recollir les seves experiències i basar-se 
en elles a l’hora de recrear les situacions del projecte.  

GRUPS ALS QUALS ES DIRIGEIX 

L'objectiu principal del projecte "EUFAST" és arribar als migrants i refugiats, capacitar-los en 
habilitats de comunicació oral (escolta, llenguatge corporal, amistat, claredat, empatia, respecte) 
amb l'objectiu de la seva ràpida integració, consciència cultural i activa participació en la societat. El 
projecte té com a objectiu la capacitació en comunicació oral per prevenir i abordar exclusió i 
discriminació, fomentar la comprensió mútua, la integració ràpida i el respecte entre persones de 
diferents cultures i establir les bases per a una ciutadania activa. EUFAST ajudarà els nouvinguts a 
desenvolupar habilitats per comprendre i ajustar-se en el seu nou país. 

 

Socis participants:  

COCREATE (coordinador projecte) (GR), Omegatech (GR), Integration Center for Migrant Workers- 
Ecumenical Refugee Program (GR), Associazione SALAM ONG (IT), Centre Recursos d'Iniciatives i 
Autocupació sl (ES), Ajuntament de Sant Boi (ES), M.M.C  Management Center Limited (CY), 
Akademie Klausenhof gGmbH (DE). 
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EINES A DESENVOLUPAR 
Les eines a desenvolupar durant el projecte s’organitzen en 5 productes intel·lectuals (IO), que són 
els següents:

 

I03 - SISTEMA EUFAST I WEB API 
Es crearà una web API per tal que l’aplicació pugui actualitzar els escenaris i la informació 
d’esdeveniments i activitats significatives per als beneficiaris. El sistema monitoritzarà els usuaris en un 
context social específic a través de la metodologia d’embut. L’objectiu és que els usuaris completin 
l’embut a través d’esdeveniments personalitzats que es concreten en un conjunt d’accions necessàries 
per a assolir un objectiu. EUFAST certificarà les habilitats i competències adquirides utilitzant les 
mateixes aplicacions 

I04 - IMPLEMENTACIÓ PILOT 
Formació a persones nouvingudes a través de l’ús de l’aplicació explicant els seus objectius i resultats 
esperats. L’objectiu és arribar a 1000 migrants i refugiats. A cadascun dels cinc països (Xipre, Grècia, Itàlia, 
Alemanya i Espanya), els socis facilitaran les aplicacions als usuaris i mantindran un contacte permanent 
amb ells. Se les formarà en l’ús de l’aplicació. Durant la implementació dels pilots, els beneficiaris, 
juntament amb els membres del focus grups i els models de rol formaran part d’una comunitat en línia. 

I05 - AVALUACIÓ I EXPLOTACIÓ 
El seguiment de les activitats formatives es realitzarà mitjançant els INDICADORS EQAVET i els criteris 
de qualitat durant la quatre fases del cicle EQAVET: la fase de planificació, implementació, avaluació i 
revisió. L’avaluació també inclourà qüestionaris quantitatius per als participants. El primer esborrany del 
Pla d’explotació es prepararà el primer any (mes 12) i proporcionarà l’estratègia i les directrius per a 
valorar els resultats del projecte. 

I01 - MARC PEDAGÒGIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE CURRÍCULUMS 
La combinació pedagògica proposada pel Projecte EUFAST té per objectiu garantir l’apoderament i la 
motivació de l’usuari/aprenent mitjançant la seva participació activa en simulacions de la vida real i la 
resolució de problemes.  

Es crearan diversos avatars per a cadascun dels escenaris d’històries socials que estaran inspirats en 
models reals de persones migrants que s’han integrat amb èxit al seu país d’acollida. 

I02 - ESCENARIS D’HISTÒRIES SOCIALS I APP EUFAST 
Es desenvoluparan aplicacions gratuïtes per IOs i Android que permetran visualitzar els escenaris de 
formació mitjançant tecnologies d’última generació. S’integraran a la aplicacions els models 3D que 
representen els models d’avatars i els llocs de patrimoni cultural de cada país. L’usuari obtindrà insígnies 
i trofeus completant determinades tasques, i rebrà premis a mesura que utilitzi més l'aplicació. L’objectiu 
és augmentar el compromís de les persones usuàries i promoure el seu ús. 
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