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Ivàlua signa un conveni amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
El passat 16 de juny, Ivàlua i l’EAPC varen signar un conveni amb la voluntat de col·laborar en la
promoció de l’avaluació de polítiques públiques. En aquest marc, ambdues institucions emprendran
accions dirigides a incorporar l’avaluació al dia a dia dels professionals de l’administració. Tot plegat ha
de facilitar el desenvolupament de polítiques públiques més eficaces i eficients. Accedeix a la notícia >>

Ivàlua i la Taula del Tercer Sector col·laboren per enfortir l’avaluació entre les entitats
La publicació de la “Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector”, presentada el dia 26 de
juny, és el primer resultat d’una estratègia de col·laboració que continua a la tardor amb la realització
de sessions de formació i d’assessoraments individuals per a les entitats interessades en avançar en
l’avaluació dels seus programes. Accedeix a la notícia >>

L’avaluació del Mobilitza’t Mobile, presentada a Berlín
En el marc del congrés ‘What works? The effectiveness of youth employment programs’, celebrat a
Berlín el 29 i 30 de juny i centrat en l’eficàcia dels programes per a la inserció laboral de joves
vulnerables, l’analista Jordi Sanz va presentar l’avaluació experimental del programa Mobilitza’t Mobile
de Barcelona Activa. Accedeix a la notícia >>

Obert el termini d’inscripcions a la formació de tardor
Els mesos d’octubre i novembre, Ivàlua ofereix el curs de formació d’Anàlisi de dades per l’avaluació i
el curs d’Introducció a l’avaluació econòmica. Inicia’t en el món de l’avaluació de polítiques públiques
aprenent mètodes i tècniques de la mà d’experts. Inscriu-te en aquest enllaç >>

Consulta els informes de les darreres avaluacions d’Ivàlua
Els informes de les avaluacions portades a terme per Ivàlua estan disponibles al nostre web. Ja hi ha
publicades les noves avaluacions corresponents als projectes finalitzats durant el primer semestre de
2017. Fes-hi un cop d’ull seguint aquest enllaç >>

Publicació de l'estudi "Anàlisi longitudinal de la inserció laboral de la formació professional
inicial: 5 anys de seguiment"
El Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han dut a terme un
estudi sobre la inserció laboral dels estudis de formació professional amb l’objectiu d’estimar les
necessitats del mercat laboral i poder adequar la formació. L’estudi ofereix una perspectiva evolutiva
des de 2005 i mesura l’impacte que ha tingut la crisi econòmica. Per fer-lo, s’ha emprat el sistema
d’indicadors per mesurar la inserció laboral dissenyat en el marc d’un projecte conjunt d’Ivàlua i
l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Accedeix a la notícia i consulta la publicació >>

Surt a la llum una nova revista impulsada per l’EAPC
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el primer número de la revista digital
European Public Mosaic. Open Journal On Public Service, íntegrament en llengua anglesa, que pretén
contribuir al debat internacional sobre gestió pública. Més informació en aquest enllaç >>

Impuls de l’avaluació de polítiques públiques a Andalusia
L’Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) ha emprès una estratègia d’impuls de l’avaluació
de polítiques públiques. En col·laboració amb una xarxa d’una quarantena de professionals de la Junta
de Andalucía, està promovent l’avaluació de plans estratègics, avaluacions ex-ante i estudis
d’avaluabilitat de polítiques. Ivàlua participarà en unes jornades que l’IAAP organitza a l’octubre.
Accedeix a la notícia >>

Disponibles en castellà els resums breus de les revisions de Campbell Collaboration
Campbell Collaboration edita revisions sistemàtiques amb l’objectiu de facilitar el disseny de polítiques
públiques de diversos àmbits (justícia, educació, benestar social...) informades en l’evidència. Amb
l’objectiu de facilitar la interpretació i l’ús d’aquesta informació, n’edita resums escrits en llenguatge
senzill. Per primer cop, aquests resums han estat publicats en llengua castellana. Llegeix-los seguint el
següent enllaç >>
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