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Ivàlua, AQUAS, AQU i el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda organitzen la Jornada
d’Avaluació de Polítiques Públiques “Com incorporar l’evidència en la presa de decisions”
Ivàlua juntament amb AQUAS, AQU i l’àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques del
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda organitzen el proper 16 de maig la Jornada
“Com incorporar l’evidència en la presa de decisions” en el marc de la II Jornada d’Avaluació de
Polítiques Públiques. Aquesta pretén ser un punt de trobada entre els diferents agents que es dediquen
tant a l’avaluació com a la presa de decisions en el context català.
L’objectiu últim de l’esdeveniment és el foment de la incorporació de l’evidència en els processos de
presa de decisions i disseny de polítiques públiques. Per acomplir tals propòsits, la Jornada comptarà
amb la presència destacada de Howard White, director general de la Campbell Collaboration i fundador
de la International Initiative for impactat evaluation (3ie), que oferirà la ponència: “Avaluació, aliances i
evidència: què podem aprendre?”. Des de la seva experiència, explicarà com impulsar aliances que
situïn l’avaluació com a element clau de la presa de decisions.
La Jornada tindrà lloc el proper 16 de maig de 2017 de 8.45 a 14.00h al Palau Macaya.
Per a més informació >>
Inscriu-te en aquest enllaç >>

Ivàlua presenta l’oferta formativa de l’any 2017
A continuació us presentem l’oferta de cursos de formació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques per 2017:
Mètodes Qualitatius aplicats a Avaluació de Polítiques Públiques: curs de 20 hores que té l’objectiu de
familiaritzar els assistents amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a
l’avaluació de polítiques públiques (data de realització Juny).

Introducció a l’anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques: curs de 24 hores on es
tractaran els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de
polítiques publiques amb un enfocament eminentment pràctic (data de realització octubre).
Introducció a l’avaluació econòmica de polítiques publiques: Curs de 30 hores que té com a objectiu
que els assistents adquireixen els conceptes i metodologies de l’avaluació econòmica mitjançant l’estudi
de casos il·lustratius, amb un especial èmfasi en els mètodes d’anàlisi cost-efectivitat i cost-benefici
(data de realització novembre).
Els cursos tindran lloc a la seu de l’Institut d'Estadística de Catalunya, Via Laietana, 58, 08003 Barcelona.
Inscriu-te en aquest enllaç >>

Ivàlua publica l’avaluació de l’impacte del programa “Èxit/2015-2016”
Ivàlua ha publicat l’avaluació del programa Èxit del curs 2015-2016 gestionat pel Consorci d’Educació de
Barcelona. El curs passat, quinze anys després dels seus inicis, es desplegà a 39 instituts i 93 escoles
públiques, i hi van participar 2.600 alumnes. “Èxit” té com a objectius oferir un acompanyament en la
transició de l’educació primària a la secundària i millorar el rendiment acadèmic dels alumnes en els
últims cursos de primària i l’ESO. Consulteu l’informe complet de l’avaluació en el següent enllaç >>

Ivàlua amplia la seva col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per avaluar el Pla de Barris
Ivàlua, renova la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per avaluar el Pla de Barris. L’any passat
la ciutat va posar en marxa el Pla amb l’objectiu de lluitar contra les desigualtats en els barris més
desafavorits. El desplegament del Pla de Barris ha estat gradual i, després de la col·laboració en
l’avaluació del procés de disseny i implementació inicial, l’acció de l’any 2017 es basarà en l’avaluació
d’un estat més evolucionat del projecte. Concretament se seguiran cinc línies específiques de treball que
incorporen l’avaluació de la implementació i l’impacte, entre d’altres.

Acte de presentació d’Activa’t per la salut mental
El proper 8 de juny es portarà a terme la Jornada “Activa’t per la salut mental: estat del projecte”,
esdeveniment organitzat per Salut Mental Catalunya, i en el qual hi participarà Ivàlua, on es presentaran
els resultats inicials de l’estudi. L’objectiu és rendir comptes del desenvolupament del projecte després
de 2 anys de treball i donar a conèixer els resultats de la línia base de l’Activa’t, generats per Ivàlua en el
marc de l’avaluació de la implementació i de l’impacte del programa, que utilitza un disseny
experimental pioner a nivell europeu analitzant dades de 450 persones a 12 territoris.

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i Ivàlua publiquen l’informe d’avaluació del COPEVO
L’informe d’avaluació de la implementació del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del
Vallès Occidental (COPEVO), realitzat per Ivàlua, ha estat publicat als portals web del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC) i Ivàlua . L’estudi pretén abordar quina ha estat l’experiència d’implementació de la
institució durant els nou anys d’existència del Consorci. Malgrat que ja ha finalitzat és d’interès
analitzar-la com a exemple d’aproximació institucionalista. Informe complet seguint aquest enllaç >>

L’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques del Departament de Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda presenta tres noves eines d’avaluació
El proper 9 de maig, l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Publiques del Departament de
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, presentarà tres noves eines per a impulsar l’avaluació entre els
decisors públics: el Protocol d’Avaluabilitat, la Llibreria de costos i beneficis socials i una base de dades
d’articles d’avaluació econòmica.
El Protocol d’Avaluabilitat té per objectiu anticipar tot allò que fa que una determinada política pública
sigui avaluable. D’aquesta manera, ofereix en una sèrie de passos i instruments de suport pensats per
millorar les condicions d’avaluabilitat i ajudar a decidir quan val la pena iniciar una avaluació i de quin
tipus. A la vegada, l’eina s’acompanya d’un aplicatiu informàtic, el Toolkit d’avaluabilitat, que permet
fer‐ne ús més àgil i interactiu.
La Llibreria de costos i beneficis socials, per la seva banda, dona resposta a la necessitat de que
qualsevol proposta de política pública amb un impacte pressupostari superior als 10 milions d’euros,
vagi acompanyada d’un Informe d’Impacte Econòmic i Social (IIES). Per tal de facilitar l’Elaboració
d’aquest informe als impulsors de la proposta, la Llibreria permet identificar costos i beneficis i estimar
el seu valor monetari basant-se en estudis anteriors.

El grup de recerca CRIT de la UB va portar a terme un seminari sobre metodologia d’avaluació
El passat 24 d’abril la Facultat d’Economia i Empresa (UB) va acollir el seminari: “El realisme científic i
l’avaluació realista com a mètode d’investigació de programes complexos”. A càrrec d’Ana Manzano
(professora titular a University of Leeds), es presentà una sessió introductòria a un dels mètodes
d’avaluació de programes socials i de salut més utilitzats. Més enllà d’analitzar si les polítiques o
intervencions funcionen o no, aquest mètode tracta d’investigar quines són les circumstàncies en què
esdevenen exitoses. És a dir, s’estudia el context en el qual s’implementen per entendre l’efecte que
tenen factors externs en el resultat final. Per a més informació segueix aquest enllaç >>

L’Institut d’infància i adolescència publica un informe d’avaluació de les oportunitats educatives a
Barcelona al 2016
L’informe és el primer d’una sèrie de publicacions que suposa un treball de recopilació, ordenació i
anàlisi sobre la situació de les oportunitats educatives a la ciutat. L’objectiu és oferir una diagnosi global
dels reptes i aportar propostes d’orientacions de la política local en l’àmbit educatiu. A més, incorpora
algunes experiències educatives d’intervencions rellevants que treballen per fer front a alguns d’aquests
reptes. Coneix més detalls seguint aquest enllaç >>

El repte de l’avaluació de polítiques públiques a València
Arran de la passada legislatura, fortament marcada per la corrupció, el nou Govern valencià ha creat la
Conselleria de Transparència i ha adoptat un compromís ferm respecte a la millora de la difusió
d’informació ciutadana. No obstant això, tal com afirmen dos experts de la Universitat de València la
Comunitat Autònoma avança lentament en establir mecanismes per garantir el màxim impacte i
rendiment de les polítiques públiques. L’Andrés Boix i en Joan Romero han investigat sobre l’estat de la
cultura avaluadora a la Comunitat i una de les seves propostes de millora és la creació d’una entitat
d’avaluació inspirada en Ivàlua. Notícia completa aquí >>

Campbell Collaboration crearà un centre nacional a Belfast
L’entitat Campbell Collaboration anuncia la creació d’un centre nacional per Regne Unit i Irlanda del
Nord. En col·laboració amb el Centre for Evidence and Social Innovation a la Queen’s University de
Belfast, el centre nacional oferirà suport en la producció de revisions Campbell i promourà la seva
utilització arreu del territori. La missió del centre serà millorar l’efectivitat de serveis públics i privats
tant nacionals com internacionals a través de la promoció de l’evidència i les revisions sistemàtiques de
Campbell. L’entitat se centrarà en els àmbits d’educació, crim i justícia, benestar social i
desenvolupament internacional. Troba més informació seguint aquest enllaç >>

UKES organitza la conferència: “The use and usability of evaluation”
La UKES (UK Evaluation Society) ha confirmat recentment l’organització de la 2017 Annual Evaluation
Conference. El tema de la conferència és explorar els usos que es fan de l’avaluació en l’actualitat posat
èmfasi en els canvis que s’han produït al llarg del temps. L’organització vol posar de relleu que els
resultats de l’avaluació i l’evidència haurien de ser utilitats, i ben utilitats. A més de preguntar-se quin és
el propòsit dels resultats i com s’haurien de transmetre. Per assolir aquests objectius, l’esdeveniment
comptarà amb la presència de ponents experts en la matèria, taules rodones i sessions plenàries
interactives. La conferència tindrà lloc a Londres entre els dies 10 i 11 de maig. Podeu trobar més
informació i el programa al següent enllaç >>

La Canadian Evaluation Society organitza la conferència “Facing forward: Innovation, Action and
Reflection”
A finals d’abril comença la conferència: Facing forward: Innovation, Action and Reflection organitzada
per la CES (Canadian Evaluation Society). La conferència comptarà amb experts en avaluació que
debatran sobre mètodes i rols dels professionals. D’entre els àmbits a tractar en el programa destaquen:
l’avaluador com agent del canvi i noves aproximacions innovadores, l’acció que fan i el seu impacte i,
finalment, una part que convidarà a reflexionar sobre la seva tasca i què s’ha après. Així doncs, el
propòsit de les sessions és fomentar el pensament i la reflexió sobre el rol dels avaluadors i com estan
conduint les avaluacions. Podeu consultar el programa en aquest enllaç >>

Ivàlua publica l'avaluació d'impacte del programa ÈXIT del Consorci d'Educació de Barcelona.
http://bit.ly/2phVpM2
Los desafíos en la evaluación de políticas públicas valenciana @generalitat @Ivalua_Cat
http://www.levante-emv.com/opinion/2017/04/09/desafios-evaluacion-politicas-publicasvalenciana/1552401.html … via @levante_emvv
El 16 de maig impulsem la Jornada: com incorporar l'evidència a la presa de decisions amb
@aqucatalunya i @AQuAScat http://bit.ly/2poOpgk

Visualització de la informació
Dealing with Complexity in Development Evaluation a practical approach / Bamberger,
M; Vaessen, J; Estelle, R; SAGE Publications, 2016.

