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CFAPP- Cicle de Formació en  
Avaluació de Polítiques Públiques 
 
Organitzat per Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques)         
amb la col·laboració de l’EAPC (Escola d’Administració Pública de Catalunya) 
 
 
Presentació del cicle 
 
Aquest cicle ofereix una introducció a la metodologia de l’avaluació i als instruments que 
s’utilitzen normalment per valorar programes i polítiques públiques. L’avaluació és un 
component essencial per al disseny i execució de programes i polítiques eficaços. Les 
avaluacions proporcionen una informació de suport als responsables de la formulació de 
polítiques i als gestors de programes per tal de decidir quines polítiques impulsar i quins 
programes finançar, modificar, ampliar o eliminar. L’avaluació també és una eina de rendició de 
comptes per a gestors de programes i per a responsables de la formulació de polítiques i del 
seu finançament.  
 
 
 
Objectius del cicle 
 

 Familiaritzar-se amb conceptes, mètodes i aplicacions de l’avaluació de programes i 
polítiques públiques.  

 Saber com enfocar una avaluació per valorar el disseny, la implementació, l’eficàcia i 
l’eficiència d’un programa o política.  

 Entendre com es poden utilitzar els resultats d’una avaluació per tal de preveure l’efectivitat 
d’un programa o política i millorar-la. 

 Aprendre a valorar treballs d’avaluació d’una manera crítica.  
 
 
Metodologia de formació 
 
El CFAPP consta de sis seminaris d’un dia de durada en format de jornada intensiva. 
 
Cada seminari del CFAPP inclou sessions teòriques i sessions pràctiques.  
 
El material formatiu de suport del CFAPP inclou: 
 les presentacions de les sessions,  
 casos i exercicis pràctics, 
 6 guies pràctiques elaborades per Ivàlua relacionades amb els continguts del CFAPP,  
 lectures de referència, bibliografia i webgrafia. 

 
 
Destinataris del cicle 
 
El cicle s’adreça prioritàriament a personal de les administracions públiques catalanes: 
 càrrecs directius, comandaments intermitjos i responsables tècnics que desenvolupin 

funcions en els àmbits de  formulació, planificació, gestió i l’anàlisi de polítiques i programes.  
 

Altres professionals d’àmbits relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, externs a 
l’administració, també poden participar-hi. 
 
 
Reconeixement i aprofitament 
 



   

 

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit a la totalitat 
de les sessions, inclosa la darrera sessió, dedicada íntegrament a un taller pràctic. La durada 
del CFAPP és de 36h.  
 
Procés d’inscripció 
 
El nombre de participants serà de 25 persones. Els interessats adreçaran un formulari de 
sol·licitud d’inscripció, degudament completat a Ivàlua (formacio@ivalua.cat).  
 Data límit per a la sol·licitud d’inscripció: 22 de febrer.  
 Informació a admesos: 1 de març.  
 Primer seminari: 22 de març. 
 
Segons el nombre de sol·licituds d’inscripció amb el perfil adequat per a aquesta formació, es 
podrà preveure l’obertura de grups addicionals. Ivàlua comunicarà aquesta possibilitat a les 
persones que hagin estat seleccionades així com les dates que correspongui. 
 
 
Preu 
 
El preu del CFAPP és de 1.512€. El personal al servei de les administracions públiques 
catalanes gaudirà d’una quota de 348€, subvencionada per Ivàlua. El preu inclou docència, 
materials i pausa cafè. Aquesta activitat es finança íntegrament amb el pressupost d’Ivàlua i les 
quotes d’inscripció dels participants; no compta amb finançament addicional d’AFCAP ni de cap 
altre tipus. 
 
 
Horari i lloc de la formació 
 
Totes les sessions es faran de 9:00h a 15:00h, a l’aula de formació d’Ivàlua,  a la Gran Via de 
les Corts Catalanes, 680, 3er, de Barcelona.  
 
 

Presentació de les diferents sessions del cicle 
 
S1 - L’art (i la ciència) de l’avaluació: conceptes, mètodes i usos de l’avaluació.  
22 març 2011, de 9h00 a 15h00 
Com podem saber si una política soluciona el problema que justifica la seva existència?  La 
cultura de l’avaluació incorpora un nou focus d’atenció respecte l’actuació dels poders públics: 
ja no es tracta només de garantir i verificar la legalitat dels procediments, sinó de valorar 
permanentment l’adequació de la intervenció pública amb relació a les necessitats socials que 
la motiven. En aquesta sessió ens familiaritzarem amb els conceptes, mètodes i aplicacions de 
l’avaluació, i examinarem com els resultats d’una avaluació poden ajudar a anticipar o millorar 
els resultats d’una política o d’un programa. 
 
S2 - Avaluació de necessitats socials: quin és el problema?  
5 abril 2011, de 9h00 a 15h00 
Quantes persones grans no poden tenir cura d’elles mateixes? Quines son les seves 
característiques? Fins  a quin punt és un problema que ateny els poders públics? Com es 
defineixen les propostes d’intervenció que milloraran el punt de partida? La raó de ser de 
qualsevol política pública és mirar de donar resposta a una determinada problemàtica o 
necessitat social. Realitzar un bon diagnòstic d’aquesta problemàtica és un requisit fonamental 
per tal de dissenyar polítiques efectives. Atès que aquestes necessitats evolucionen, cal  
avaluar-les constantment i fer els ajustaments oportuns de les polítiques ja en marxa. La sessió 
presenta els enfocaments i tècniques de l’avaluació de necessitats, tot emfatitzant llur utilitat en 
el disseny i en la mesura de l’impacte dels programes.  
 
S3 - Avaluació de la implementació: la pràctica s’ajusta als objectius?  
26 abril 2011, de 9h00 a 15h00 
Tot i que les polítiques públiques puguin tenir un disseny precís, a l’hora d’implementar-se 
s’ajusten a factors imprevistos, especificitats locals, i als criteris i preferències de les institucions 
i persones que les han de dur a terme. La funció d’una avaluació de la implementació és 



   

 

analitzar el que el programa fa, a la pràctica, en comparació a les previsions dels qui l’han 
dissenyat: els beneficiaris es corresponen amb la població objectiu? Els recursos són 
suficients? El funcionament dels aparells organitzatius és l’esperat? Hem d’introduir 
correccions? En aquesta sessió presentarem les tècniques d’anàlisi per respondre aquestes i 
altres preguntes. 
 
S4 - Avaluació de l’impacte: s’ha resolt el problema?  
10 maig 2011, de 9h00 a 15h00 
Un augment dels impostos sobre el tabac fa que la gent fumi menys? El descens de la 
sinistralitat a les carreteres es deu a la implantació del carnet per punts o a altres factors? 
Esbrinar si una política soluciona el problema que li dona raó de ser constitueix la qüestió 
central de l’avaluació. Donat que els problemes socials són la conseqüència de molts factors i 
objecte de diverses polítiques, el repte de l’avaluació d’impacte és aïllar l’efecte del nostre 
programa o política. En aquesta sessió plantejarem com dissenyar una avaluació d’impacte i 
presentarem quines tècniques, qualitatives i quantitatives, tenim a l’abast en la recerca de la 
causalitat.  
 
S5 - Avaluació econòmica: els beneficis compensen els costos?  
24 maig 2011, de 9h00 a 15h00 
El fet  que una determinada política sigui efectiva no implica necessàriament que sigui 
socialment desitjable des d’un punt de vista econòmic: hi pot haver polítiques alternatives que 
tinguin altres nivells de resultats i de costos. Quina alternativa cal escollir? A més a més, fins i 
tot quan no existeixen alternatives, resulta necessari avaluar de forma sistemàtica si els 
resultats d’un programa ja en marxa  justifiquen llurs costos.  El fet d’operar amb pressupostos 
limitats enfronta els decisors i els gestors públics a fer-se constantment preguntes sobre 
l’eficiència de les polítiques. En aquesta sessió presentarem un seguit de tècniques que 
permeten abordar la presa de decisions considerant els beneficis i els costos de les diferents 
alternatives d’intervenció. 
 
S6 – Sessió pràctica: com dissenyar una avaluació.  
7 juny 2011, de 9h00 a 15h00 
Aquesta darrera sessió del cicle es dedicarà a posar en pràctica els conceptes, mètodes i 
tècniques apresos durant les cinc sessions anteriors, i consistirà en l’elaboració d’una proposta 
d’avaluació per part dels alumnes en un àmbit donat. Les orientacions concretes sobre la 
preparació d’aquest exercici es donaran en iniciar el cicle. L’assistència a aquesta darrera 
sessió és obligatòria per tal d’obtenir el certificat d’aprofitament. 
 


