
 

 

 

 

Curs Introducció a l’Avaluació de Polítiques 
Públiques 

 

  

 
FORMACIÓ 2018

ORGANITZACIÓ 
 

Organitza:  Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. 

Dates: 3, 10, 17 i 24 d’octubre de 2018 

Horari i lloc: Totes les sessions es faran de 9.30h a 13.30h, a la Sala d’actes de l’Institut 
d'Estadística de Catalunya (Idescat), Via Laietana, 58, 08003 Barcelona. 

Preu:  

 Professionals del sector públic i del tercer sector: 240€ 
 Professionals del sector privat lucratiu: 800€ 

Admissió d’alumnes: El curs s'ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes. 

Procés d'inscripció: 

 Obertura del període de preinscripció: 9 juliol 2018 
 Data límit del període de preinscripció: 17 setembre 2018 
 Informació sobre els admesos al curs: 20 setembre 2018 

Preinscripció omplint aquest formulari 

OBJECTIUS 

Aquest curs introductori, amb un enfocament eminentment pràctic, té l’objectiu principal de 
familiaritzar als alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques 
públiques. Els objectius d’aprenentatge són els següents:  

 Adquirir un marc conceptual i pràctic sobre la temàtica de l’avaluació de les polítiques 
públiques, la seva importància i utilitat com a eina de planificació, valoració global dels 
processos i resultats i de millora dels processos de decisió pública. 

 Desenvolupar i millorar les habilitats per tal de dissenyar programes que siguin fàcilment 
avaluables  en el marc actual de les administracions públiques. 

 Adquirir coneixements que permetin la viabilitat tècnica d’avaluacions de polítiques 
públiques a les administracions públiques catalanes 



 

METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ 
 

El curs consta de 4 seminaris de 4 hores de durada. Els primers 3 seminaris comprenen 
sessions teòriques amb estudis de cas pràctics sobre els continguts impartits. La darrera 
sessió és pràctica en forma de taller-workshop. 

El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions, els casos i exercicis 
pràctics, una guia pràctica elaborada per Ivàlua relacionada amb els continguts del curs, i 
lectures de referència, bibliografia i webgrafia. 

DESTINATARIS DEL CICLE 
 

Professionals de l’administració pública, del tercer sector i d’empreses de consultoria per al 
sector públic.  

RECONEIXEMENT I APROFITAMENT 
 

Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit al 80% de 
les sessions.  
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PRESENTACIÓ DE LES SESSIONS DEL CURS 
 

 
3 octubre 2018 
 
Introducció a l’avaluació de 
polítiques públiques 
 

  
 
 
Definició i bases teòriques de l’avaluació de polítiques 
públiques. 
Com iniciar una avaluació: oportunitat i viabilitat  
Tipus d’avaluacions: necessitats, disseny, 
implementació, impacte i eficiència. 
 

10 octubre 2018 
 
Part 1 / L’avaluabilitat de les 
polítiques públiques: Com 
dissenyar polítiques avaluables  
 
 
Part 2 / Avaluació de la 
implementació 
 

 
 
Elements per a que una política pública sigui 
avaluable. 
Com dissenyar polítiques públiques avaluables. 
 
 
 
Definició de l’avaluació d’implementació d’un 
programa o política. 
Tipus d’avaluació segons l’estadi de la política (fase 
inicial o fase d’estabilitat).  
Tècniques (qualitatives i quantitatives) adequades 
per a dur-la a terme.  
Cas pràctic. 

 
17 octubre 2018 
 
Part 1 / Avaluació d’impacte: de la 
teoria a la pràctica  
 
 
 
Part 2 / Avaluació de l’eficiència 
 

 
 
 
Definició i elements teòrics de l’avaluació d’impacte, 
destacant la rellevància del disseny experimental per la 
seva aplicació pràctica. 
Casos pràctics. 
 
 
Definició, elements teòrics i fases de l’avaluació 
econòmica. 
Els elements necessaris per a aquest tipus d’avaluació. 
 

24 octubre 2018 
 
Taller pràctic 
 

 
 
Treball en equip. 
Treball d’exemples d’avaluació de programes i 
polítiques públiques. 
Presentació per grups d’esquemes d’avaluació 
desenvolupats i debat. 
 
 
  

 



  

 

PROFESSORS 
 

 
 
Marc Balaguer  

Doctor  en  Polítiques  Públiques  i  Transformació  Social  per  l'Institut  de  Govern  i  Polítiques 
Públiques  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Professor  associat  del  Departament 
d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. És director d’Ivàlua des d’octubre de 2015. 
Ha treballat al Departament d'Economia i Finances i al Departament de Treball de la Generalitat 
de  Catalunya  i  també  a  l’administració  local  com  a  gerent  del  Pacte  Industrial  de  la  Regió 
Metropolitana de Barcelona i com a responsable de Cooperació Exterior de Barcelona Activa. Ha 
estat consultor del Banc Mundial i Visiting Fellow al Departament de Sociologia de la Universitat 
de Harvard (1999‐2000). 

 

Jordi Sanz 

Doctor  en  Sociologia  per  la  Universitat  de  Lancaster  (UK),  diploma  d’Estudis  Avançats  en 
Psicologia  Social  per  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona.  Llicenciat  en  Sociologia  per  la 
Universitat  Autònoma  de  Barcelona,  ha  participat  en  diversos  projectes  d’investigació  en 
politiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la 
immigració. Ha estat professor consultor de  la Universitat Oberta de Catalunya on ha  impartit 
classes de sociologia, psicologia social  i mètodes d’investigació qualitativa. Des de  l’octubre de 
2009, treballa com a analista a Ivàlua on ha participat en l’avaluació del Pla Interdepartamental 
de  Participació  Ciutadana  (2009)  i  els  Plans  Educatius  d’Entorn  (2010).  Les  seves  línies 
d’especialització  a  Ivàlua  són  els  projectes  d’avaluació  multimètode  i  l’ús  de  les  tècniques 
qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques. 

 

Núria Comas  

Llicenciada en Sociologia per  la Universitat Autònoma de Barcelona  (2012) amb  la menció de 
Premi Extraordinari  i Màster en Història del Món per  la Universitat Pompeu  Fabra  (2016). És 
analista d’Ivàlua des del maig de 2017. Ha estat consultora  i  investigadora a  la Fundació Pere 
Tarrés (2014‐2017), on ha treballat en l’àmbit de l’avaluació de programes d’intervenció social, i 
ha  participat  en  recerques  sobre  exclusió  social,  gent  gran,  joventut  i  salut.  Ha  estat 
coordinadora del portal nonprofit.xarxanet.org sobre tercer sector a nivell internacional. També 
ha estat assistent de recerca al Centre d’Estudis Jurídics  i Formació Especialitzada (2013‐2014), 
participant en investigacions sobre reinserció social i tractament penitenciari. 

 

 

 



Marçal Farré 

Llicenciat en Ciències Polítiques per  la Universitat Pompeu Fabra  (2008)  i Màster en Polítiques 
Públiques  per  la  Universitat  Pompeu  Fabra  i  la  Johns  Hopkins  University  (2011).  És  analista 
d'Ivàlua des d'octubre de 2016. Ha estat assistent de recerca a l'IESE Business School en matèria 
d'innovació i organització de serveis sanitaris (2011‐2013). Ha treballat a la Fundació Pere Tarrés 
(2013‐16), com a consultor i avaluador de projectes del tercer sector social, i ha col∙laborat en el 
disseny de sistemes de seguiment de polítiques públiques amb Bring On S.L (2015‐16). També ha 
participat  en  l'avaluació  de  l'impacte  de  l'ONG  Young  1ove  pel  que  fa  a  la  reducció  de  les 
transmissions del VIH a Botswana (2015). 

 

Ramon Sabes‐Figuera 

Llicenciat en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i Màster en Sociologia de la Biomedicina 
per  la  London  School  of  Economics  (Regne Unit).  És  analista  d’Ivàlua  des  de març  de  2015. 
Prèviament havia treballat com a  investigador al Centre de Recerca en Economia  i Salut (CRES) 
de  la UPF (1998‐2004)  i a  la Universitat King´s College London (2007‐2012). També ha treballat 
com  a  analista  a  la  Conselleria  de  Sanitat  del Govern  Regional  de Madrid  (2004‐2005)  i  a  la 
Comissió Europea (2012‐2015). Ha liderat i participat en projectes d’investigació i en l’elaboració 
d’informes  tècnics  en  diverses  àrees,  com  ara  l’anàlisi  de  sistemes  sanitaris,  l’avaluació 
econòmica  de  tecnologies  sanitàries  o    l’avaluació  de    l’impacte  de  les  TIC  (eSalut)  en  els 
sistemes  sanitaris.  També  ha  participat  com  a  docent  en  diversos  cursos  de  postgrau  sobre 
avaluació econòmica. 

 

Federico Todeschini 

Doctor  en  Economia  per  la Universitat  Pompeu  Fabra  (2010)  i  Llicenciat  en  Economia  per  la 
Universidad Nacional de Rosario (2002). És professor associat del Departament d’Economia de la 
Universitat Pompeu Fabra per a la càtedra d’Econometria I i Econometria II i autor i coautor de 
diversos articles, documents de treball  i d'un capítol centrats en aspectes relatius a  l'economia 
de  la  salut,  economia  laboral  i  finances.  És  analista  d’Ivàlua  des  de  juny  de  2011.  Ha  estat 
assessor  de  l'adjunt  al  Cap  de  Gabinet  de Ministres  d'Argentina  i  consultor  del  Banc  Inter‐
Americà  de  Desenvolupament.  El  seu  principal  camp  de  recerca  és  l’avaluació  de  polítiques 
públiques,  especialment  en  el  camp  de  les  polítiques  actives  d’ocupació,  les  polítiques  de 
benestar i les polítiques educatives. 

 
 


