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VOLS FORMAR 
PART DEL 
MOVIMENT 
EMPRESES QUE 
INSPIREN?
Aposta estratègica en 

orientació professional

https://www.youtube.com/watch?v=DxJpBZq1Krs


A Catalunya el 25,4% dels joves

menors de 25 anys está a l’atur. 

Sorprenentment, moltes empreses

no troben els professionals que 

necesiten.

Bona part de la solució a aquest

problema es troba en millorar

l’orientació acadèmica i profesional 

que reben els joves. 

Et presentem Xcelence-Escoles que Inspiren, un projecte de 

Fundació Bertelsmann i Fundació Empieza por Educar que impulsa la 

millora de l’orientació en els centres educatius.

Impulsors Amb el suport

https://www.youtube.com/watch?v=DxJpBZq1Krs


Un dels pilars del projecte és la connexió entre l’escola i l’empresa.
Gràcies a activitats d'orientació que ofereixen les empreses, com les visites
escolars i les xerrades de professionals en els centres educatius, els
estudiants prenen decisions sobre el seu futur professional amb criteri.

Més de 50 empreses ja inspiren els joves.
Tú també pots oferir visites escolars i xerrades per 

ajudar-los a trobar el seu camí.



Un grup d'estudiants visita les vostres

instal·lacions per conèixer diferents

espais de treball, departaments i perfils

professionals que integra la companyia.

Les visites solen durar entre 1 i 2 hores i

els grups poden ser més o menys

reduïts en funció dels interessos i les

necessitats dels alumnes.

VISITES ESCOLARS



Voluntaris amb perfils diversos

acudeixen al centre educatiu on

explicaran la seva professió i tendències

del sector, com és el dia a dia, quines

competències i coneixements són

necessaris, així com la seva trajectòria

acadèmica i formativa i altres

experiències i anècdotes que puguin ser

rellevants per al procés d’orientació.

XERRADES DE 

PROFESSIONALS



T’AJUDEM A 

ORGANITZAR 

LES VISITES 

ESCOLARS I 

LES 

XERRADES

#EmpresasQueInspiran

Aspectes clau per garantir la qualitat

1. Comunicació interna: facilitem els continguts per informar sobre 
el projecte i les activitats dorientació al voluntariat corporatiu de 
l’empresa/organització.

2. Captació del voluntariat: l'empresa facilita el llistat de voluntaris
interessats a participar.

3. Formació per a voluntaris: des del projecte oferim diferents
webinars per ajudar els voluntaris a explicar la seva experiència per 
tal que sigui inspiradora.

4. Assignació voluntariat-centre educatiu.

5. Comunicació: animem organitzacions i voluntaris a donar 
visibilitat a les vostres accions per reflectir el vostre compromís amb
l'orientació

6. Valoració: recollim les impressions de voluntariat, organitzacions i 
centres educatius per a la millora contínua del projecte cap a 
l'excel·lència
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T’hi sumes?

https://www.youtube.com/watch?v=DxJpBZq1Krs

