PROPOSTA DE PLA DE TREBALL 2017
El Pla de Treball del 2017 d’Ivàlua es basa en una doble aposta:
‐

Fer de les avaluacions l’eix a partir del qual millorar la cultura de l’avaluació entre les
administracions públiques i el tercer sector

‐

Incidir perquè les avaluacions contribueixin a la millora de la presa de decisions
públiques tant per part de les administracions com en relació al tercer sector

Aquesta doble aposta requereix per a la seva concreció:

‐ Incorporar noves eines per a millorar l’avaluabilitat i l’avaluació de les polítiques i
redissenyar les eines existents
‐

Generar dinàmiques per a treballar a mig i llarg termini establint relacions sòlides amb
les administracions consorciades, amb les entitats amb què col∙laborem i amb les
administracions que ens encarreguen projectes

‐

Incrementar la notorietat i la visibilitat de l’avaluació de polítiques entre els nostres
públics objectius

‐ Actualitzar i millorar els canals de difusió d’Ivàlua (web, xarxes socials, documents de
síntesi de les avaluacions...)
Cal destacar de cara al 2017 el nou escenari que es genera en el marc de la nova llei
d’estadística, amb l’esment explícit de l’ús de la informació estadística per a l’avaluació de
polítiques públiques i la recerca en aquest àmbit.

Avaluacions i assessoraments
Generalitat de Catalunya
Avaluacions vigents
Avaluació de l’impacte de les
actuacions en l’àmbit de la
Justícia (DJ)
Assessorament a l’EAPC per a
la institucionalització de
l’avaluació (DGAPH)

“Què funciona en matèria de
polítiques familiars?” (VEH i

Objectiu
Avaluació del programa de formació del CIRE (Centre d’Iniciatives
per a la Reinserció).
Col∙laboració per impulsar l’avaluació des de dins de
l’administració pública, identificar competències i oportunitats
d’aprenentatges en l’àmbit de la direcció pública per contribuir a
una millor planificació de la formació, i finalment, fer el seguiment
de la implementació i resultats d’un nou programa formatiu: el
Màster en Direcció Pública.
Iniciativa que combina la revisió d’evidències en matèria de
polítiques familiars i que té com a objectiu apropar l’evidència a la

DTASF)
Avaluar el disseny i la
implementació de la renda
garantida de ciutadania de
Catalunya (VEH)
Avaluació del programa Èxit:
Anàlisi dels resultats,
avaluació d’impacte i
avaluació experimental
d’algun component associat
als programes d’Èxit (DE)
Assessorament per millorar
l’avaluabilitat de les clàusules
socials en la contractació
pública (DARIET)
Pla Pilot d'avaluació de
l'acompliment del
personal (DGAPH)
Avaluació del programa
"Activa't per la salut mental"
(DS i Federació Salut Mental
Catalunya)
Aval. Programa Operatiu
FEDER 2014‐2020 (VEH)

Pla STEMcat (DE)

presa de decisions en aquest àmbit.
Analitzar l’avaluabilitat, el disseny i la implementació de l’acord
entre la Generalitat de Catalunya i la Comissió promotora de la
iniciativa legislativa popular signat el 15 de maig de 2017.
Anàlisi dels resultats i les característiques dels participants d’Èxit
curs, Èxit estiu i Èxit 2 (curs 2016‐2017); avaluació de l’impacte del
programa Èxit estiu (curs 2016‐2017) i disseny i avaluabilitat del
programa Èxit anglès (Chatting away).

Contribuir a la definició d’indicadors d’especial interès per als
processos d’implementació i avaluació de tres tipologies de
clàusules socials: d’estabilitat laboral i de qualitat en l’ocupació,
igualtat de gènere i inserció laboral.
Avaluar el Pla Pilot que afecta a l'àmbit d'administració i tècnic de
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, del personal
de la Intervenció General de l'Administració de la Generalitat i del
personal laboral al servei del Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Avaluar el projecte En base a l’avaluació es valorarà de quina
forma la iniciativa és susceptible d’incloure’s a la cartera de Serveis
de Salut Mental i Addiccions que forma part del Pla Integral de
Salut Mental impulsat pel Govern de la Generalitat.
Avaluar els objectius i resultats del PO FEDER Catalunya 2014‐2020
al final de l'any 2016, mitjançant l'anàlisi, d'una banda, del seu
marc lògic i, per altra banda, de l’eficiència i l'eficàcia dels seus
indicadors.
Assessorament en la posada en marxa del Pla STEMcat, que té la
finalitat d’impulsar les vocacions científiques, tecnològiques, en
enginyeria i matemàtiques entre els estudiants de Catalunya, amb
l’objectiu de generar un sistema d’indicadors que permetin
avaluar‐ne el seu impacte.

Diputació de Barcelona
Avaluacions vigents
Avaluació del Servei Local de
Teleassistència.
Avaluació del Servei
d'Intermediació en Deutes
de l'Habitatge (SIDH).
“Què funciona?”

Objectiu
Avaluar l’impacte dels serveis complementaris associats al Servei
Local de Teleassistència Domiciliària.
Avaluació de la implementació i de l’impacte del servei en
col∙laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Posar en marxa una iniciativa “Què funciona?” en un sector o àmbit
sectorial específic; s’han iniciat els treballs per a donar continuïtat a
l’avaluació que es va dur a terme en el projecte de capacitació per a
majors de 55 anys a la xarxa de biblioteques.

Ajuntament de Barcelona
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Avaluacions vigents
Avaluació del programa
“Primer la llar”

Projecte VinclesBCN

Fons d’ajuts d’emergència
social per a infants menors
de 16 anys de l’Ajuntament
de Barcelona
Avaluació del Pla de Barris
(Foment Ciutat Vella)
Avaluació del projecte B‐
Mincome

Objectiu
Avaluar el programa “Primer la Llar” adreçat a les persones sense
llar o en situació de sensellarisme de la ciutat de Barcelona, que es
caracteritza per assignar un habitatge a aquestes persones com a
primer element per a la seva plena reinserció a la societat.
Avaluació de l’impacte del programa que va resultar guanyador del
Mayors Challenge de Bloomberg Philantropies, que fa ús de les
noves tecnologies per lluitar contra l’aïllament de les persones
grans.
S’analitzarà en quina mesura aquests ajuts permeten allunyar als
infants de la situació de pobresa en la que es troben.

Un cop feta la diagnosi de la seva avaluabilitat, s’avaluarà la
implementació de la iniciativa amb l’objectiu de posar les bases per
a una avaluació d’impacte.
Avaluació experimental del projecte B‐Mincome que contempla una
combinació d’una renda garantida i polítiques socials actives en
àrees desafavorides de Barcelona (projecte a 3 anys).

Tercer Sector Social
Avaluacions en estudi
Assessorament a entitats del
tercer sector en matèria
d’avaluació
Avaluació del programa
Reincorpora de la Caixa

Objectiu
Assessorar, formar i aportar eines a entitats del tercer sector
amb l’objectiu que incorporin l’avaluació com a eina de millora
en el disseny dels programes socials.
Avaluació d’impacte del programa REINCORPORA: reincidència i
inserció laboral.

Formació
Enguany es potencia l’enfocament aplicat de les activitats formatives i el seu vincle amb les
avaluacions.
A més de les activitats formatives habituals, cal fer esment també a la realització d’un seguit
de seminaris d’avaluació per a la Diputació de Barcelona de curta durada en àmbits
específics (en concret un fa referència a la pobresa energètica i un altre en matèria de plans
d’ocupació).
També es donarà un impuls a les càpsules de formació. Aquestes activitats no figuren com a
accions formatives, sinó que formen part de determinats projectes a realitzar durant el 2017
com ara el Pla de Barris o l’assessorament a les entitats del tercer sector social.
Per altra banda, Ivàlua també participa en el Mestratge de Gestió Pública (UAB‐UB‐UPF‐
EAPC) i en el nou Màster en Direcció Pública (EAPC), en els quals impartirà docència el 2018.
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Nom de l’acció formativa

Tipus

Hores

Curs d’introducció a l’avaluació econòmica
Curs de formació en mètodes quantitatius per a
l'avaluació de polítiques públiques
Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a
avaluació de polítiques públiques
Curs d'avaluació econòmica en polítiques del
Departament d’Interior (VEH)
Curs d'avaluació econòmica en sanitat (DS)
“Introducció a l’avaluació de polítiques públiques:
definició, tipologia i mètodes” (Ajuntament d’Olot)

Pròpia

30

Pròpia

24

Pròpia

20

Mida

25

Mida

25

Mida

4

Mida

30

Mida

4

Mida

15

Externa

4

Seminaris d’avaluació de polítiques públiques (DIBA)
Disseny i avaluació de programes educatius
(Ensenyament)
Curs d’introducció a l’avaluació (Ajuntament de
Barcelona)
Diplomatura de postgrau en lideratge i governança local
(UAB‐ACM)
TOTAL

181
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Promoció i difusió
L’estratègia de difusió i promoció d’Ivàlua aposta per un nou posicionament en el qual Ivàlua
passa a esdevenir un col∙laborador de les administracions per millorar l’adopció de decisions
basades en l’evidència. S’ha posat en marxa una nova estratègia de comunicació que posa
èmfasi en donar major difusió de les activitats pròpies i els resultats de les avaluacions,
redefineix les peces existents i en crea de noves; el 2017 s’iniciaran els treballs per canviar el
disseny web.
S’han publicat els següents informes d’avaluació al llarg de l’any:






“Les polítiques familiars: instruments, impactes i reptes d’avaluació”, elaborat per
Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, i impulsat pel Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Avaluació de la implementació del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica
del Vallès Occidental i del Treball a les 7 comarques
Avaluació d'impacte del programa ÈXIT del Consorci d'Educació de Barcelona
Avaluació de l’impacte del programa “Tallers de capacitació digital per a persones de
+55 anys” de la Xarxa de Biblioteques Municipals
Informe “Estimació de la pobresa energètica a Catalunya”

S’han registrat les següents avaluacions a l’American Evaluation Association, un repositori
internacional d’avaluacions fetes amb Randomised Control Trials (RCTs), és a dir,
experiments aleatoritzats controlats:



Activa’t per a la salut mental Catalunya
Progress Mobilitza’t

S’ha publicat a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el
protocol d’avaluabilitat de les polítiques públiques.
S’està col∙laborant amb el Departament de Justícia en el marc del Llibre blanc de l’execució
penal a Catalunya.
Estratègia “Què funciona?
En el marc del projecte ‘Què funciona en educació?’, seguim treballant per aportar nous
reculls d’evidències sobre quines polítiques i programes donen més oportunitats educatives
a infants i joves, especialment als més desfavorits.
De la mà de diferents investigadors alguns dels temes que tractarem durant el 2017 són:
‐
‐

Quines beques i ajuts incrementen la continuïtat de l’alumnat i en milloren els resultats?
Com són les polítiques més efectives per combatre la segregació escolar? Són efectives
les polítiques que, per exemple, regulen l’elecció escolar o les que influeixen en l’oferta
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‐
‐

educativa?‐Quins models i funcions del lideratge educatiu incideixen més en la millora
dels aprenentatges de l’alumnat?
Quin impacte tenen en l’aprenentatge les diferents formes d’avaluació i seguiment de
l’alumnat?
Què ens diuen les evidències sobre les avaluacions qualitatives o quantitatives, les
avaluacions externes, les avaluacions contínues, l’autoavaluació, l’avaluació entre iguals,
els exàmens, els tests, les rúbriques, etc.?

Es potenciarà el “Què Funciona en Polítiques Familiars?” en col∙laboració amb la Secretaria
de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i es posarà en marxa una
iniciativa “Què funciona?” en col∙laboració amb la Diputació de Barcelona.
Seminaris i Jornades
S’ha dut a terme una Jornada en col∙laboració amb altres agències d’avaluació (AQU i
AQUAS) amb l’objectiu de posar en comú i donar a conèixer les iniciatives que realitzen les
entitats que es dediquen a l’avaluació a Catalunya a efectes de promoure la
institucionalització de l’avaluació.
Durant el 2017, es treballarà amb una agenda d’actes públics coincidint amb la presentació
de les avaluacions.
Relacions institucionals
S’aprofundirà en la col∙laboració amb les agències d’avaluació dins de l’administració
catalana (AQUAS i AQU) i també amb les institucions amb les que ja s’ha contactat el 2016
com ara NESTA, TSIP (The Social Innovation Partnership), LIEEP (Laboratoire interdisciplinaire
d'évaluation des politiques publiques) i també Campbell collaboration i l’Evidence for Policy
Design (EPOD) vinculat a la Harvard Kennedy School.
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