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Amb el nom Xcelence – Escoles Que Inspiren des de la Fundació 
Bertelsmann i la Fundació Empieza por Educar impulsem un programa 
d'enfortiment i millora dels sistemes d'orientació als centres educatius. 
Aquest programa s'articula entorn al model de referència d’orientació 
academicoprofessional Xcelence, desenvolupat per la Fundació 
Bertelsmann i inspirat en pràctiques internacionals. El model Xcelence 
estructura l'orientació academicoprofessional en 10 claus de qualitat.


L’objectiu d’aquest projecte és ajudar els centres educatius a fer de 
l’orientació un element estratègic de centre, per tal d’oferir una 
orientació de qualitat als estudiants i aportar a les famílies un valor 
diferencial dins de la proposta educativa. El model promou una 
orientació sistemàtica i integral, en què col·laboren els diferents agents del 
centre (equip directiu, equip orientador i docent). Per això, ens basem en 
estàndards i bones pràctiques internacionals de provat èxit sobre les quals 
hem construït un model de qualitat adaptat al context català.
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Impulsant l'orientació 
academicoprofessional

El projecte s'adreça a centres públics i concertats. Encara que el projecte 
va dirigit a tot el centre educatiu incloent-hi els diferents nivells 
educatius (E.S.O., FP, Batxillerat) és recomanable que els centres que hi 
participin incloguin en la seva oferta educativa l'E.S.O. Es podrà valorar la 
participació de CEPAs i centres de FP.


A quins centres va dirigit?





En què consisteix
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   Segon Component:


Formació específica a agents clau del centre

El projecte impulsa la creació d'un nou rol 
professional en l'orientació: El Coordinador/a 
d'Estratègies Academicoprofessionals (CEAP). 
Per això, Empieza Por Educar ha dissenyat una 
formació específica que ofereix juntament amb 
la Fundació Bertelsmann per formar un 
membre del centre educatiu com a CEAP. 
Aquest nou perfil s'inspira en la figura del 
Careers Leader present en d’altres països com 
Holanda o Anglaterra. El CEAP s'encarrega de  
fer una  gestió i coordinació més eficaç dels 
diferents agents clau en l'orientació 

professional. Treballa colze amb colze amb 
agents interns del centre (equip directiu, equip 
orientador i docent) per dissenyar 
transversalment una estratègia global 
d'orientació professional, així com relacionar-se 
de manera fluida amb d’altres agents de 
l'ecosistema laboral (professionals, empreses i 
altres institucions) per incorporar la perspectiva 
professional a l'orientació. Al llarg de tot aquest 
procés, el CEAP rep un acompanyament 
personalitzat.

   Primer Component:


Eina Xcelence

El model Xcelence ofereix una eina digital 
d’autoavaluació que ajuda als centres educatius 
a obtenir un diagnòstic de la situació actual de 
l’orientació i, d’aquesta manera, establir prioritats 
i definir accions de millora basades en 
recomanacions personalitzades. 

L’avaluació s’estructura en base a les 10 claus 
Xcelence i ofereix als centres educatius un 
informe personalitzat i recursos recomanats de 
qualitat provada. Els resultats de l’autoavaluació 
són confidencials. (saber-ne més)

   Tercer Component:


Contactes amb empreses i institucions


La implicació de les empreses i professionals en 
l'orientació és clau perquè els estudiants 
puguin conèixer professions emergents, 
tendències del mercat laboral i tenir 
experiències en entorns reals de treball que els 
ajudin a conèixer les seves habilitats i talents i a 
disposar d’informació sobre el món professional. 
Per això, la Fundació Bertelsmann i Empieza 
Por Educar ajudaran als centres educatius a 

establir vincles amb empreses i altres 
institucions del seu entorn per afavorir la 
col·laboració i coordinació entre ells. Sent clau 
en aquest àmbit el treball en xarxa, també es 
convidaran a col·laborar a diferents 
organitzacions públiques i privades a nivell 
regional i local, sempre amb l'objectiu d'ampliar 
les oportunitats i les experiències de l'alumnat 
en contextos academicoprofessionals.


https://xcelence.es/user/start


Beneficis pel centre
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A través de la participació a Xcelence-Escoles Que Inspiren, els centres passaran a formar part d'un 
programa de referència en orientació academicoprofessional amb altes taxes de satisfacció entre els 
equips directius i docents. Aquest programa compta, a més a més, amb un alt grau d'acompanyament i 
suport per part dels equips de la Fundació Bertelsmann i Empieza Por Educar i ofereix materials i 
recursos que ajuden a potenciar i visibilitzar la feina que s'està fent.

Els centres que s'inscriguin per participar al projecte rebran:

Invitacions a esdeveniments de presentació i difusió de la 
proposta Xcelence-Escoles Que Inspiren.


Una persona del vostre centre rebrà una formació d'especialització 
com a “Coordinador/a d'Estratègies Academicoprofessionals” (CEAP) 
en format blended i rebrà un acompanyament personalitzat durant 
dos cursos escolars:


Sessions individuals d’acompanyament al centre escolar. 


Suport en la creació del “comitè d’orientació”. 


Treball en xarxa amb d’altres centres educatius que treballen 
per l’orientació. 

Un diagnòstic del seu exercici en orientació professional 
(completament confidencial) que inclou recomanacions 
personalitzades i accés a recursos d'orientació de qualitat provada.


Diagnòstic


Esdeveniments


Formació

El vostre centre tindrà l'oportunitat de generar contactes amb 
empreses del vostre entorn i l'oportunitat de que els vostres 
alumnes tinguin experiències en contextos professionals, a través de 
les activitats següents:

Trobades entre centres educatius i professionals.


Trobades inspiradores online entre alumnes i professionals.


Experiències en entorns professionals per l’alumnat de 4t d’ESO. 

Contactes



El compromís

de centre

Xcelence – Escoles Que Inspiren 



El vostre centre es compromet a:




Mantenir-se al programa durant 2 
cursos escolars (22/23 i 23/24) per poder 
avaluar externament l'impacte del 
projecte (basat en enquestes a diferents 
persones clau del centre, com membres 
de l'equip directiu i una mostra de 
l'alumnat).



1

Realitzar un primer diagnòstic inicial de 
l'orientació del centre al començament 
del curs 22/23 i utilitzar l'eina Xcelence 
durant els dos cursos següents establint 
en cadascun un pla de millora en funció 
del resultat del centre en l'autodiagnosi 
inicial.

2

Identificar una persona del centre i 
facilitar la seva participació en les 
formacions específiques per als futurs 
CEAPs. La formació combinarà formats 
presencials i online i comptarà amb un 
tutor que acompanyarà al CEAP en el 
desenvolupament de les seves funcions 
per tal d’implementar el model Xcelence 
al centre i fer-lo perdurar en el temps.

4

Formar un “Comitè d'orientació” al 
centre, que compti amb representació 
de l'equip directiu, l'equip d'orientació i 
el claustre de professors, que es reunirà 3 
vegades al llarg del curs escolar 22/23 
per donar suport a la nova figura del 
CEAP en el disseny de l’estratègia 
d’implantació del model Xcelence.




5

Participar en la jornada Xcelence-
Escoles Que Inspiren que s’organitza 
anualment. 

3



Formació per

“Coordinadors professionals”
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La formació per coordinadors d’estratègies academicoprofessionals 
consisteix en:


6 sessions formatives presencials (aprox. 2-3 hores cadascuna, distribuïdes al llarg del curs) en què els 
CEAPs dels centres educatius es reuneixen presencialment juntament amb el tutor i assessors-
formadors d'Empieza Por Educar per aprofundir sobre els continguts formatius i generar 
aprenentatges col·lectius compartits amb la xarxa de centres del projecte.


Suport per a l'organització i dinamització de les 3 reunions amb el “Comitè d'Orientació” del 
centre. Aquestes sessions tindran lloc al centre educatiu tan bon punt s’hagi format el comitè, i 
s'agendaran de comú acord amb les persones implicades en el mateix. 


3 sessions d´acompanyament individual al CEAP durant l´elaboració de l´estratègia. Aquestes 
sessions tindran lloc al centre educatiu entre el tutor i el CEAP, amb la intenció de reforçar continguts i 
assessorar en l'elaboració de l'estratègia per millorar l'orientació academicoprofessional del centre.

6 mòduls formatius online, que oferiran recursos pràctics als centres per desenvolupar una estratègia 
d'orientació academicoprofessional.

Per elaborar l'activitat pràctica final de cadascun dels mòduls, els centres comptaran amb una 
tutorització per part d'un tutor/a professional d'Empieza Por Educar. Cada mòdul requereix una 
inversió de temps no superior a 4 hores.


Desenvolupar una visió per 
l’orientació a nivell centre. 

M1 Integrar l’orientació

al currículum. 

M4

Desenvolupar un programa 
d’orientació. 

M2 Orientació professional integrada

i integradora. 

M5

Crear una xarxa de suport dins la 
comunitat.

M3 Llençar una estratègia sostenible

i sostinguda.

M6



Experiències de 
participants
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Què diuen els centres que ja han participat?



"L'informe Xcelence ajuda a millorar el pla 
d'acció de l'orientació academicoprofessional i 
sensibilitza al centre en la qüestió de la 
importància de les relacions amb les famílies. El 
model Xcelence és molt útil per sistematitzar 
l'orientació.“ 


(Genís Barnosell Jordà, Director de l’Institut Pla de 
l’Estany, Girona)

L’eina Xcelence

“Aquest projecte pot tenir un gran impacte de 
transformació per al centre gràcies als recursos, 
el suport i l'acompanyament que ofereix. 
Considero que el fet de participar en aquest 
projecte ens ajudarà a replantejar el rol del 
docent dins del centre, de manera que la tasca 
d'orientació sigui assumida de manera 
col·legiada per tot el claustre.”


(Claudi Vidal, Director del INS Maria Rúbies, Lleida)


Formació CEAP


“Les Trobades amb professionals han 
esdevingut un referent significatiu en la presa 
de decisions de molts estudiants. És tant 
important conèixer el que t’agrada i quins 
camins s’han de seguir per aconseguir-ho, com 
el que no t’agrada per seguir investigant”.


(Fuencisla García, CEAP al Col·legi Legamar)


Trobades entre alumnat

i professionals



Inscripció
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Durant el curs 22/23 ampliarem el projecte amb 50 noves places per a centres de Catalunya.



Per inscriure-us, us preguem que empleneu les dades del vostre centre en el formulari que

trobareu en . 



Per ampliar la informació, podeu entrar a: https://www.xeqi.es/
 

Per a qualsevol consulta o necessitat d’ampliació d’informació del projecte podeu dirigir-vos a: 



Eduard Vilarrubí i Jordà, Tutor d’Escoles Que Inspiren ExE

eduard.vilarrubi@empiezaporedcuar.org



Beatriz Artigas Martínez-Sanz, Tutora d’Escoles Que Inspiren ExE

beatriz.artigas@empiezaporeducar.org




aquest enllaç

Contacte



Què he de fer per inscriure el meu centre

a Xcelence-Escoles Que Inspiren?



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNRUcebaogLxG3QDGQQnawISbrgRhoAvzkBbygxO7je5RcUA/viewform?usp=sf_link

