Curs d’introducció a l’avaluació econòmica
de polítiques públiques
Pla de formació 2020
El curs d’introducció a l’avaluació

Dates: 10, 12, 17, 19, 24 i 26 març 2020

econòmica de polítiques públiques és un

Horari: 9.00h a 14.00h

curs dissenyat per adquirir conceptes i

Lloc: UPF Campus Poblenou

metodologies de l’avaluació econòmica
com una part de l’avaluació de polítiques
públiques, que forma part del Pla de
formació anual d’Ivàlua.
Es dirigeix a professionals de
l’administració pública, del tercer sector i
d’empreses de consultoria per al sector
públic que desitgin adquirir coneixements
bàsics en aquest camp, per a l’avaluació
de polítiques públiques.

Formació

(c. Roc Boronat, 138 - 08018 Barcelona)
Preu: Sector públic i tercer sector: 450€
Sector privat lucratiu: 1.500€
Formalització: Les persones interessades han
de formular la seva sol·licitud d’inscripció
mitjançant aquest enllaç. Una vegada finalitzat
el període d’inscripció, es notificarà la
confirmació de la plaça, si s’escau, o la inclusió
a la llista d’espera
Data límit inscripcions: 25 febrer 2020
Informació admesos: 28 febrer 2020

Inscriu-t'hi

OBJECTIUS
Els objectius d’aprenentatge del curs són:
Adquirir els conceptes i les metodologies de l’avaluació econòmica com una part de
l’avaluació de polítiques públiques
Donar a conèixer l’Informe d’impacte pressupostari, econòmic i social
Estudiar casos il·lustratius, amb una especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i
cost-benefici

METODOLOGIA DE LA FORMACIÓ
El curs s’estructura en sis sessions de cinc hores de durada.
Per la darrera sessió, els alumnes del curs prepararan un petit cas d’avaluació econòmica
d’un àmbit del seu interès.
El material formatiu de suport inclou les presentacions de les sessions, els casos i exercicis
pràctics i les lectures de referència, bibliografia i webgrafia.

DESTINATARIS
Aquest curs s’adreça a professionals de l’administració pública, del tercer sector i
d’empreses de consultoria per al sector públic.
El curs s’ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes.

RECONEIXEMENT I APROFITAMENT
Es concedirà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit al 80%
de les sessions.

PROFESSOR
ÁLVARO CHOI DE MENDIZÁBAL
Professor agregat de la Universitat de Barcelona
Doctor en economia per la Universitat de Barcelona. Diploma d’Estudis avançats en economia
internacional i desenvolupament econòmic. Llicenciat en economia per la Universitat de
Barcelona. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. És investigador al Grup
interdisciplinari de polítiques educatives (GIPE). També és Thomas J. Alexander Fellow de l’OCDE i
Honorary Research Associate de la University College London.
Les seves línies de recerca són l’economia de l’educació, l’economia pública, l’economia laboral i
l’avaluació de polítiques públiques. Ha publicat els resultats de la seva activitat investigadora en
nombrosos articles a revistes científiques, llibres i capítols de llibre. Ha participat en diversos
projectes de recerca, així com en activitats de consultoria.

SESSIONS DEL CURS
10 març 2020

Tipus d’avaluacions de les polítiques públiques i fonaments de
l’avaluació econòmica

12 març 2020

Estimació dels costos, preus de mercat i preus ombra

17 març 2020

Mesura i valoració econòmica dels resultats. Béns pels quals no hi
ha mercat

19 març 2020

Agregació de resultats i costos. Taxa de descompte. Incertesa i risc

24 març 2020

Criteris de decisió. Valor actual net, TIR i ràtio beneficis/ costos

26 març 2020

Casos pràctics

