PLA DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2013 (aprovat pel Consell Rector
d’Ivàlua el 20 de març de 2013)

1. Marc estratègic 2012 – 2014
(aprovat pel Consell Rector el 21 de març de 2012)

Missió d’Ivàlua
Promoure l’avaluació de polítiques púbiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern.

Objectiu general d’Ivàlua
Aconseguir que





l’avaluació de polítiques públiques i de programes socials s’incorpori a l’actuació habitual de les
administracions públiques i d’entitats del tercer sector;
que aquesta avaluació es realitzi de forma sistemàtica i rigorosa;
que els seus resultats s’utilitzin de forma efectiva i verificable per part dels càrrecs electes,
directius i gestors dels programes;
que contribueixi al debat públic sobre les solucions més efectives i eficients per als problemes
socials.

Criteris d’actuació







Independència i objectivitat.
Rigor i innovació tècniques.
Focus en sectors i programes d’especial rellevància.
Implicació activa de les administracions i tercer sector.
Treball en xarxa amb organismes d’avaluació i amb avaluadors qualificats.
Transparència de les actuacions que es duen a terme.
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Línies de treball i síntesi de continguts

1. ACTIVITAT DE RECERCA I D’AVALUACIÓ


Realització directa per part d’Ivàlua d’avaluacions en matèries que responen a prioritats de les
administracions o amb possible efecte exemplar.



Assessorament a organismes del sector públic i tercer sector per a la realització interna
d’avaluacions o el seu encàrrec extern.



Actuacions preparatòries d’avaluació en àmbits sectorials prioritaris: confecció d’agendes
d’avaluació, millora de condicions d’avaluabilitat, sistemes d’informació etc.



Participació en altres projectes de recerca que permetin aprofundir el coneixement sobre
l’efectivitat de polítiques públiques i de programes socials en sectors prioritaris per a les
administracions.

2. FORMACIÓ I RECURSOS


Accions de formació d’avaluadors en mètodes quantitatius i qualitatius d’avaluació, avaluació
d’impacte i avaluació econòmica.



Elaboració i difusió de recursos sobre mètodes i tècniques d’avaluació que s’ofereixen a les
entitats del sector públic i del tercer sector per facilitar la seva tasca avaluadora.

3. PROMOCIÓ


Accions d’informació, formació introductòria i sensibilització de directius, tècnics, agents socials i
ciutadania, per fomentar una disposició favorable a l’avaluació com a pràctica habitual de bon
govern.



Actuacions de difusió dels resultats de les avaluacions, especialment entre decisors del sector
públic, persones expertes i sectors implicats, per fomentar‐ne el debat i la utilització en la presa
de decisions.

4. AVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ


Seguiment de l’aplicació dels resultats de les avaluacions realitzades i del seus efectes.



Seguiment de l’evolució general de l’avaluació en les administracions catalanes.

2

2. Proposta d’activitats per 2013, agrupades per línies de treball i instruments
1.- ACTIVITAT DE RECERCA I D’AVALUACIÓ
ACTIVITATS D’AVALUACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

Participació en el grup d’experts constituït pel Departament de Benestar Social i Família per a l’elaboració de
l’avantprojecte de llei de promoció de l’autonomia personal. Assessorament per a l’elaboració de l’informe
d’avaluació econòmica.

Assessorament realitzat

Gener – desembre

Assessorament a altres departaments de la Generalitat en projectes d’avaluació econòmica i resposta a consultes

Assessorament realitzat /
consultes ateses

Gener – desembre

1 informe elaborat

Gener – desembre

1 informe conjunt elaborat

Gener – juliol

Avaluació quantitativa d’impacte dels PQPI en inserció laboral en el període 2012 – 2013 (cohorts 2008-2009,
2009-2010 i 2010-2011)

1 informe elaborat

Novembre desembre

Elaboració d’una agenda d’avaluacions per al període 2012 – 2014 (iniciat l’any 2012).

1 informe elaborat

Gener – juliol

1 informe elaborat

Juliol – desembre

Assessorament realitzat

Gener – març

Avaluació econòmica

Avaluacions de polítiques sectorials a demanda del Departament d’Economia i Coneixement
Avaluació pendent de determinar per part del Departament.

Avaluació de polítiques actives d’ocupació
Avaluació retrospectiva d’impacte del programa Noves Cases per a Nous Oficis (iniciada l’any 2012).
Avaluació retrospectiva d’impacte del programa Suma’t (iniciada l’any 2012)

Avaluació d’altres polítiques sectorials
Avaluació de polítiques de promoció turística: revisió de l’experiència comparada i anàlisi de la influència de les
activitats de l’Agència Catalana de Turisme sobre els fluxos turístics d’arribada a Catalunya.
Assessorament a l’Agència Catalana de la Joventut per al seguiment i avaluació dels plans locals de joventut
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

2 informes elaborats

Gener - desembre

1 informe realitzat

Gener - desembre

Supervisió realitzada

Gener - desembre

1 Informe elaborat

Gener - abril

Avaluació de polítiques sectorials a demanda de la Diputació de Barcelona
Avaluacions pendents de determinar per part de la Diputació de Barcelona

Assessorament per potenciar l’avaluació de les polítiques municipals
Anàlisi de viabilitat per a la millora dels sistemes d’informació actuals per a l’avaluació de polítiques municipals en
l’àmbit de la Diputació de Barcelona

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ L’ÀMBIT DEL TERCER SECTOR
Supervisió de l’avaluació del programa Obertament, de lluita contra l’estigma social de persones amb malaltia mental

PROJECTES INTERNACIONALS
Govern d’Haití – Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Assistència
tècnica Diagnostic sur l’organisation et méthodes de travail de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de
l’Assainissement.
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2.- FORMACIÓ I RECURSOS
FORMACIÓ INTRODUCTÒRIA
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

20 alumnes formats

Abril

Sessions de formació a mida Introducció a l’avaluació de polítiques públiques per equips directius de les gerències
municipals de l’Ajuntament de Barcelona (Prevenció, Seguretat i Mobilitat; Recursos; Hàbitat Urbà)

3 sessions realitzades (68
alumnes)

21 i 30 de gener, 8
de febrer

Sessió de formació a mida Introducció a l’avaluació de polítiques públiques – Fundació BCN Formació Professional

10 alumnes formats

6 de març

Sessió de formació a mida Introducció a l’avaluació de polítiques públiques per personal de la Gerència de Serveis
d’Educació de la Diputació de Barcelona

Sessió realitzada

1er semestre

Col·laboració en assignatures i mòduls sobre avaluació en formació contínua externa

3 col·laboracions

Gener – desembre

Curs de Formació sobre avaluació econòmica – Edició per personal de l’Administració de la Generalitat

20 alumnes formats

Maig - juny

Curs de Formació sobre avaluació econòmica – Edició per personal dels ens locals i del tercer sector social*

20 alumnes formats

Octubre – novembre

Curs d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques – nivell 1*

18 alumnes formats

Maig – juny

Curs d’anàlisi de dades per a l’avaluació de polítiques públiques – nivell 2*

18 alumnes formats

Juny – juliol

Curs de formació sobre mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de polítiques públiques*

18 alumnes formats

Octubre

Curs d’experiments socials en avaluació de polítiques públiques*

15 alumnes formats

Novembre

Cicle de Formació introductòria en Avaluació de Polítiques Públiques 2013*

FORMACIÓ EN MÈTODES I TÈCNIQUES

RECURSOS SOBRE MÈTODES I TÈCNIQUES
Edició i difusió de la Guia d’introducció a l’avaluació econòmica: mètodes i exemples*

Guia editada i difosa

Maig

Edició i difusió de la Guia sobre Avaluació de polítiques actives d’ocupació*

Guia editada i difosa

Juliol

Edició i difusió de la Guia sobre gestió i contractació d’avaluacions*

Guia editada i difosa

Setembre
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ACTIVITATS

Actualització, reedició i difusió de la Guia pràctica 1.- Com iniciar una avaluació*
Actualització, reedició i difusió de la Guia pràctica 5.- Avaluació d’impacte*

RESULTATS PREVISTOS

Guia actualitzada,
reeditada i difosa
Guia actualitzada,
reeditada i difosa

CALENDARI

Desembre
Desembre

1.000 documents donats
d’alta (acumulat)

Gener – desembre

Organització de la Jornada internacional Els joves NINI: com evitar una generació perduda?*

150 assistents

27 de juny

Organització de la Jornada internacional Experiments socials i innovació: nou paradigma d’intervenció pública?*

150 assistents

26 setembre

Ponència marc presentada

Abril

Manteniment Portal www.ivalua.cat i plataformes Web 2.0 (flickr, twitter, issu)

65.000 visites

Gener - desembre

Revista electrònica “Avaluació per al Bon Govern” (ABG). Número 5.- Entrevista a Francesc Pedró (UNESCO)*

Article publicat

Maig

Revista ABG. Número 6.- Article Què són les revisions sistemàtiques d’efectivitat de programes?, Jordi Sanz*.

Article publicat

Octubre

Revista ABG. Número 7.- Article L’avaluació d’efectivitat dels programes de cooperació internacional per al
desenvolupament, José García Montalvo*

Article publicat

Desembre

11 números publicats

Gener – desembre

Visita realitzada

Març

Manteniment del Centre de Documentació*

3.- PROMOCIÓ
DIFUSIÓ GENERAL
Jornades

Col·laboració en el Fòrum Local d’Educació organitzat per la Diputació de Barcelona amb una ponència marc
sobre avaluació de les polítiques educatives

Publicacions, portal i web 2.0

Continuació butlletí mensual i agenda de novetats

Relacions internacionals
Col·laboració amb l’Association Marocaine de l’Évaluation en l’organització d’una visita d’estudis d’una
delegació de membres del Parlament i de governs regionals del Marroc a Catalunya*
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DIFUSIÓ DE RESULTATS D’AVALUACIONS
ACTIVITATS

RESULTATS PREVISTOS

CALENDARI

Participació a la jornada “La teleassistència: tecnologia i innovació al servei de les persones” i presentació de
l’avaluació del Servei Local de Teleassistència domiciliària de la Diputació de Barcelona realitzada l’any 2011

Presentació realitzada

13 de març

Seminari de presentació de l’avaluació de la prestació econòmica a famílies per infant a càrrec, conjunt amb el
Departament de Benestar Social i Família

Seminari realitzat

Pendent

Dossier Sabem què funciona en educació? El repte d’avaluar les polítiques educatives*

Dossier editat

Oct. - desembre

Dossier "Avançar l'inici dels itineraris a la secundària pot contribuir a disminuir l'abandonament educatiu
prematur?*

Dossier editat

Oct. - desembre

Dossier Què sabem sobre l’efectivitat dels incentius econòmics en educació?*

Dossier editat

Oct. - desembre

Seminaris i jornades de presentació de resultats d’avaluacions pròpies

Dossiers “Què funciona?”

4.- AVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ
SEGUIMENT DE LA UTILITAT DE LES AVALUACIONS
Seguiment de la utilitat de les actuacions d’avaluació realitzades l’any 2011 - 2012

Seguiment realitzat

Gener – desem.

SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES D’IMPULS DE L’AVALUACIÓ EN L’ENTORN OCDE
Participació i seguiment de l’activitat d’organismes i associacions internacionals en aquest àmbit

Seguiment continuat

Gener - desembre

Proposta d’un sistema de seguiment del progrés de l’avaluació en les administracions catalanes, d’acord amb
referents internacionals

Proposta de model

Gener - desembre

Avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació realitzada l’any 2012

Avaluació realitzada

1er semestre

SEGUIMENT DEL PROGRÉS DE L’AVALUACIÓ A CATALUNYA

(*) Activitats realitzades amb el patrocini de l’Obra Social “la Caixa”
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