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Formació Ivàlua 2016
Ivàlua ha iniciat la difusió de l’oferta formativa en mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques
públiques per a l’any 2016 i ha obert el període d’inscripció al Curs d’introducció als Mètodes
Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques.
L’Institut oferirà aquest any una nova edició del Curs d’introducció a l’anàlisi de dades per a l'avaluació
de polítiques públiques i una altra d’introducció a l’avaluació econòmica.
La formació que ofereix l’Institut respon a l’objectiu de promoure la pràctica sistemàtica de l’avaluació
de polítiques públiques i programes socials a Catalunya. Amb aquesta finalitat, els cursos pretenen
sensibilitzar i capacitar tècnicament responsables i tècnics d’administracions públiques (Generalitat,
administracions locals, corporacions...) i d’entitats privades sense afany de lucre (fundacions,
associacions, entitats del tercer sector...) que persegueixin finalitats d’interès públic.
La formació està oberta també a la participació de personal investigador de les universitats i centres de
recerca i a professionals del sector empresarial (empresa, serveis d'estudis, consultoria, etc.) que
vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.
Ivàlua publica l’Avaluació del programa Èxit Estiu 2015
El programa Èxit Estiu, responsabilitat del Consorci d’Educació de Barcelona, ofereix reforç escolar
durant les vacances d’estiu als alumnes d’ESO amb assignatures pendents de recuperar al setembre. Els
seus objectius són reduir la mesura de repetició de curs, augmentar les taxes de graduació i prevenir
l’abandonament prematur dels alumnes. L’estiu de 2015 hi participaren 2.259 alumnes de 50 instituts i
14 centres concertats de la ciutat.

L’avaluació d’Èxit Estiu 2015 ha incorporat el seguiment dels resultats obtinguts pels alumnes
participants en les avaluacions finals de curs (juny i setembre) i l’estimació d’impacte d’una innovació
inclosa per primera vegada en el programa.
Aquesta innovació consistí en l’enviament de missatges de mòbil (SMS) a les famílies dels alumnes
participants. Aquests SMS tracten d’incentivar l’acompanyament que fan de l’estudi dels seus fills i,
d’aquesta manera, aconseguir que aquests obtinguin millors resultats al setembre.
L’impacte d’aquesta intervenció va ser avaluat seguint un disseny experimental. 1.605 famílies van ser
assignades aleatòriament a tres grups diferents: a) grup “A”, reben cinc SMS de tipus “sensibilització”
(cerquen conscienciar les famílies sobre la importància d’allò que hi ha en joc en la recuperació de
setembre); b) grup “B”, reben cinc SMS de tipus “informatiu” (amb informació bàsica sobre el progrés
del programa i l’avaluació extraordinària del mes de setembre); c) grup “C”, de control, no reben cap
SMS. Els resultats de l’experiment indiquen que la recepció de SMS per part de les famílies pot
contribuir a incrementar el nombre d’assignatures que els alumnes recuperen al setembre,
principalment en el cas d’aquells que arrosseguen entre 3 i 5 assignatures al setembre. Si bé els
impactes són reduïts, aquesta és una conclusió rellevant si atenem al caràcter poc costós (en termes
logístics i econòmics) de la intervenció.
Podeu consultar l’informe d’avaluació en aquest enllaç.
Ivàlua publica la “Guia pràctica 12 - L’avaluació econòmica de polítiques educatives. Una guia
introductòria”
En el marc de la col·lecció de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques, Ivàlua ha editat la
Guia pràctica 12. L’avaluació econòmica de polítiques educatives. Una guia introductòria, redactada
per David Casado (Ivàlua), i Anna Tarrach (Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de
la Generalitat de Catalunya).
El principal propòsit de la guia és el d’explicar a una audiència no especialitzada, composada per
decisors i gestors públics, responsables polítics i ciutadans interessats, els principals aspectes de
l’avaluació econòmica, posant un èmfasi especial en la seva aplicació a l’àmbit educatiu. Es tracta d’una
breu guia introductòria que no aspira a formar especialistes en aquestes tècniques, sinó que busca
simplement incrementar el coneixement del lector sobre la matèria i, eventualment, convertir-lo en un
“consumidor informat” d’avaluacions econòmiques.
Us la podeu descarregar gratuïtament des del web d’Ivàlua, en català i castellà. Esperem que us resulti
interessant i us animem a conèixer i seguir la col·lecció de Guies pràctiques Ivàlua.
Avaluació ex-ante dels Fons Feder
Ivàlua ha dut a terme una avaluació d’impacte dels Fons Feder que hauran de servir per finançar
empreses catalanes. Es tracta d’una avaluació requerida per la Comissió Europea dins el programa
operatiu PO FEDER 2014-20, una avaluació “ex ante” per a definir un instrument financer de suport a
les PIME catalanes .
El resum executiu de l’informe de l’avaluació, es pot consultar al portal de recursos per a l’avaluació.

Nota d’Economia: "L'avaluació econòmica com a eina per a la presa de decisions"
El nou número de la revista Nota d’Economia, que edita el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda, un monogràfic que porta per títol "L'avaluació econòmica com a eina per a la
presa de decisions" recull el resultat de les primeres jornades d'avaluació econòmica de polítiques
públiques organitzades pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat el passat 15 de
juliol del 2015, en les quals hi va participar Ivàlua. El monogràfic mostra el potencial i aplicacions
concretes de l’avaluació econòmica per a prendre millors decisions públiques en un context com
l’actual, de restriccions pressupostàries i de problemàtiques socials d’elevada complexitat.
Podeu consultar-lo en un fitxer que inclou tots els continguts o en fitxers diferenciats per a cadascuna
de les parts que l'integren, en aquest enllaç.
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Publicació del Sistema d’Indicadors d’Ensenyament
A partir de l'any 2015, el Sistema d'Indicadors d’Ensenyament es publica en línia de manera que es
podran consultar per internet les gràfiques estàtiques que recullen la informació sobre els diferents
indicadors.
El format electrònic permet una consulta de la informació estadística més àgil, alhora que facilita
l'actualització de les dades.
El nou Sistema d'Indicadors s'organitza en els quatre blocs habituals:





Indicadors de context
Indicadors de recursos
Indicadors d’escolarització i processos
Indicadors de resultats

Com en els darrers volums publicats, s'inclou el bloc amb els valors obtinguts en els indicadors europeus
de referència, fixats per la Unió Europea per a l’any 2020.
Les dades de Catalunya que es publiquen han estat facilitades pel Departament d’Ensenyament, per
l'Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), per la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament
d'Economia i Coneixement o bé són d'elaboració pròpia. Les dades d'Espanya i d'Europa s'han obtingut
de la publicació Education at a glance de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic) i de la base de dades de l'Oficina Estadística de la Unió Europea, EUROSTAT. D'altres
indicadors provenen de l'EPA (Enquesta de Població Activa) i de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).
Més informació>>
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Laboratori Interdisciplinar d'Avaluació de Polítiques Públiques – Sciences Po
El LIEPP (Laboratori Interdisciplinar d'Avaluació de Polítiques Públiques) , és un laboratori finançat pel
govern francès fins l’any 2020, després d’haver estat escollit com a "Laboratoire d'excellence" (Labex),
per un jurat científic internacional . El seu principal objectiu és el de jugar un paper important en
l'avaluació de múltiples aspectes de la política pública durant diversos anys a través d'un mètode
innovador basat en la multidisciplinarietat i la combinació d'anàlisi qualitativa, comparativa i
quantitativa de la mateixa política.
L'avaluació de les polítiques públiques és alhora una exigència democràtica i una necessitat quan es
tracta de reforçar la competitivitat, el creixement, la sostenibilitat social i ambiental i l'equitat entre els
ciutadans que requereixen una intervenció pública cada cop més eficient.
Més informació d’aquest organisme >>
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Avaluació de la formació adreçada als empleats públics de l'Administració General de l'Estat
El Pla de Treball d'Avaluació per AEVAL, aprovat per Acord del Consell de Ministres en la reunió del 12
de juliol de 2013, incloïa entre els seus encàrrecs a l'Agència el de realitzar l'Avaluació de la formació
adreçada als empleats públics de l'Administració General de l'Estat. El resultat d'aquesta avaluació és el
conjunt de documents que es publica ara, els quals comprenen, d'una banda, el disseny d'un model
teòric de seguiment i avaluació de la formació per a l'ocupació dels empleats públics i, de l'altra, la seva
aplicació en l'Administració General de l'Estat.
Més informació>>
FONT: AEVAL

'Nota d'Economia' número 102. L'avaluació econòmica com a eina per a la presa de decisions
http://bit.ly/1T9w6a8
Educació, ¿art o ciència? http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/educacio-art-ciencia4816445 … #EduEvidències
Edició en castellà de la Guia 11 "Cómo evaluar el impacto de las políticas educativas" dins Col. de
guies Ivàlua http://bit.ly/1Y5tVC3
“2012-2015, 3 anys del Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona” @Ivalua_Cat @fundacioagbar
#FonsdeSolidaritat

Econometric Evaluation of Socio-Economic Programs: Theory and Applications /
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