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Fent clic sobre el logo del 
Departament, accedim al 
seu web corporatiu Fent clic sobre el logo 

d’Ivàlua, accedim al 
seu web corporatiu 

Fent clic sobre la icona 
tanquem l’eina del 
protocol d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la icona obrim 
el document ‘Protocol 
d’avaluabilitat de polítiques 
públiques’, editat per Ivàlua. 

Fent clic sobre el botó, 
accedim als formularis per 
analitzar l’avaluabilitat de 
les intervencions 

Fent clic sobre el text ‘+ info’ obrim un 
formulari amb informació addicional sobre el 
sistema. 
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Fent clic sobre el botó, 
tornem a la pantalla inicial 
del sistema 

Fent clic sobre l’adreça de correu electrònic, generem 
un nou missatge en blanc, adreçat a l’Àrea d’avaluació 
econòmica del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per a que els transmeteu les 
vostres qüestions o suggerències. 
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 DESCRIPCIÓ NOVA INTERVENCIÓ Text Nombre de caràcters il·limitat. Això 
   no obstant, recomanem una certa  
   síntesi en la descripció, a fi efecte de 
   facilitar la lectura en els diferents 
   informes i formularis de l’eina. 
  

Fent clic sobre el logo 
del Departament, 
accedim al seu web 
corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al 
seu web corporatiu 

Fent clic sobre la icona, 
tornem a la pantalla inicial 
de l’eina del protocol 
d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la 
icona, desem en el 

repositori de l’eina la 
nova intervenció a la 
que volem aplicar el 

protocol 
d’avaluabilitat 

Camp per 
descriure la nova 

intervenció a la 
que volem aplicar 

el protocol 
d’avaluabilitat 

Llista d’intervencions 
registrades en l’eina del 
protocol d’avaluabilitat 

Fent clic sobre el text descriptiu 
de la intervenció, accedim als 
formulari per a l’aplicació del 

protocol 

Data de la darrera 
variació de les dades 
analitzades en el 
protocol. 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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P A S S O S   D E L   T O O L K I T 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 INTERVENCIÓ  Text Nombre de caràcters il·limitat. Això 
   no obstant, recomanem una certa  
   síntesi en la descripció, a fi efecte de 
   facilitar la lectura en els diferents 
   informes i formularis de l’eina. 
 

Fent clic sobre el punt ‘2‘, 
accedim als formularis per 

a l’anàlisi de les condicions 
d’avaluabilitat 

Fent clic sobre el logo 
del Departament, 
accedim al seu web 
corporatiu 

Fent clic sobre el 
logo d’Ivàlua, 
accedim al seu 
web corporatiu 

Fent clic sobre la icona, 
tornem a la pantalla inicial 

de l’eina del protocol 
d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la icona, 
tornem a la pantalla 
‘INTERVENCIONS’ 

Fent clic sobre la icona, i després 
de respondre afirmativament els 
missatges de confirmació, 
procedirem a eliminar la 
intervenció i les seves dades per a 
l’anàlisi de l’avaluabilitat 

Camp actiu per modificar la 
descripció de la intervenció 

Fent clic sobre 
la icona, 
actualitzem la 
descripció de la 
intervenció 

Fent clic sobre la icona, 
editem en format .pdf 
l’informe amb els 
qüestionaris 
d’avaluabilitat i graelles 
d’anàlisi de les 
condicions d’avaluabilitat 

Fent clic sobre el punt ‘1’, 
accedim als qüestionaris 
d’avaluabilitat de la 
intervenció 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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A R B R E   D E C I S S I O N S 

 

 

 

    

   

 

   

 

 

    

 

 

 

Fent clic sobre la imatge, accedim 
al qüestionari d’avaluabilitat 

Fent clic sobre el logo 
del Departament, 
accedim al seu web 
corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al 
seu web corporatiu 

Fent clic sobre la icona, tornem 
a la pantalla inicial de l’eina del 
protocol d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la icona, 
tornem a la pantalla 
‘PASSOS DEL TOOLKIT’ 

Fent clic sobre la icona, 
eliminem la navegació 
realitzada i tornem al punt 
inicial de l’arbre 

Fent clic sobre la imatge obrim, a tall 
informatiu i en mode visualització, 
l’esquema de l’arbre de navegació 

Fent clic sobre el botó ‘SÍ’ el 
sistema planteja una nova 
qüestió per respondre dins del 
mateix àmbit del qüestionari 
d’avaluabilitat 

Fent clic sobre el botó, 
tanquem l’esquema de 

l’arbre de navegació 

Fent clic sobre el botó ‘NO’ el 
sistema planteja una nova qüestió 

d’un nou àmbit del qüestionari 
d’avaluabilitat 

És quan fem clic en la darrera 
pregunta de l’àmbit del qüestionari 

d’avaluabilitat, que el sistema 
planteja l’accés al qüestionari 
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Q Ü E S T I O N A R I S   D ‘ A V A L U A B I L I T A T 

 

    

 

 

 

 

 COMPLIMENT  Validació Validat: es respon afirmativament a 
   la pregunta sobre el compliment de 
   la condició. 
   No validat : es respon negativament 
   a la pregunta sobre el compliment de 
   la condició. 
 
 ARGUMENTACIÓ | RESPOSTA  text Nombre de caràcters il·limitat per 
 DEL COMPLIMENT  argumentar els motius de compliment 
   o incompliment de les qüestions 
   plantejades en la pregunta. 
 
 EVIDÈNCIA DE LA RESPOSTA text Nombre de caràcters il·limitats per 
   exposar les dades i/o raonaments que 
   fonamenten la resposta a la pregunta 
   plantejada en el qüestionari. 
 

Fent clic sobre el logo 
del Departament, 
accedim al seu web 
corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al 
seu web corporatiu 

Fent clic sobre la 
icona, actualitzem les 
respostes al 
qüestionari 

Fent clic sobre la 
icona, tornem a la 
pantalla ‘PASSOS 
DEL TOOLKIT’ 

Fent clic sobre la 
icona, editem, en 
format .pdf, el 
qüestionari de la 
intervenció i les 
seves respostes 

Mantenint apretat el botó esquerra del 
ratolí i arrossegant-lo, naveguem 
verticalment pel formulari 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 



    

 

EINA DEL PROTOCOL D’AVALUABILITAT. MANUAL D’USUARI 

 

                       9 

 

 

C O N D I C I O N S   D ‘ A V A L U A B I L I T A T  .   U T I L I T A T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

Fent clic sobre el logo del 
Departament, accedim al seu 
web corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al seu 

web corporatiu 

Fent clic sobre la 
icona, tornem a la 
pantalla ‘PASSOS 
DEL TOOLKIT’ 

Fent clic sobre la 
icona, editem, en 
format .pdf, la 
Graella per a 
l’elecció de la 
pregunta 
d’avaluació amb 
totes les preguntes 
informades 

Fent clic sobre la icona 
tornem a la pantalla 
inicial de l’eina del 
protocol d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la imatge, accedim 
al formulari per a l’anàlisi de les 
condicions de versemblança de la 
intervenció 

Fent clic sobre la imatge, accedim 
al formulari per a l’anàlisi de les 
condicions d’utilitat de la 
intervenció 

Fent clic sobre la imatge ‘2’ s’ofereix 
més informació metodològica sobre la 
definició de la pregunta d’avaluació 

Fent clic sobre la imatge ‘1’ s’ofereix 
més informació metodològica sobre la 
definició de la pregunta d’avaluació 

Fent clic sobre la icona, desem 
una nova pregunta o la modificació 
d’una pregunta traslladada a la 
graella 

Fent clic sobre la icona, 
després de respondre 
afirmativament els missatges, 
procedim a eliminar la 
pregunta d’avaluació 

Fent clic sobre el text descriptiu de la pregunta, la 
incorporem a la graella per a l’elecció de la 
pregunta d’avaluació i podem procedir a la seva 
modificació 

Mantenint apretat el botó esquerra del 
ratolí i arrossegant-lo, naveguem 
verticalment pel formulari 
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 TIPUS DE PREGUNTA text Nombre il·limitat de caràcters 

 PREGUNTA text Nombre il·limitat de caràcters 

 PER QUÈ ÉS RELLEVANT text Nombre il·limitat de caràcters 

 QUINS SÓN ELS POSSIBLES text Nombre il·limitat de caràcters 
 RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 

 QUINS SÓN ELS DESTINATARIS text Nombre il·limitat de caràcters 
 DELS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ 

 QUIN ÚS ES FARÀ DE LA text Nombre il·limitat de caràcters 
 INFORMACIÓ RESULTANT EN 
 CADA CAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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C O N D I C I O N S   D ‘ A V A L U A B I L I T A T  .   V E R S E M B L A N Ç A 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necessitats text Nombre il·limitat de caràcters per definir, 
   descriure, informar la hipòtesi clau i 
   assumpcions de les necessitats 

Recursos text Nombre il·limitat de caràcters per definir, 
   descriure, informar la hipòtesi clau i 
   assumpcions dels recursos 

Fent clic sobre la 
icona, tornem a la 
pantalla per a 
l’anàlisi de les 
condicions d’utilitat 

Fent clic sobre el logo del 
Departament, accedim al seu 
web corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al seu 

web corporatiu 

Fent clic sobre la icona, editem, en format .pdf, la 
Graella per a l’elaboració de la Teoria del Canvi 

Fent clic sobre la icona 
tornem a la pantalla 
inicial de l’eina del 
protocol d’avaluabilitat Fent clic sobre la icona, tornem a la 

pantalla per a l’anàlisi de les condicions 
d’utilitat de la intervenció 

Fent clic sobre la icona, accedim al 
formulari per analitzar les condicions de 
viabilitat de la intervenció 

Fent clic sobre la imatge s’ofereix 
més informació metodològica sobre 
l’anàlisi de les condicions de 
viabilitat 

Fent clic sobre la icona, responent 
afirmativament els missatges del sistema, 
eliminem les dades de la graella 

Fent clic sobre la icona, 
desem les dades de la 
graella 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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 Activitats clau text Nombre il·limitat de caràcters per definir, 
   descriure, informar la hipòtesi clau i 
   assumpcions de les activitats clau 
 
 Productes text Nombre il·limitat de caràcters per definir, 
   descriure, informar la hipòtesi clau i 
   assumpcions dels productes 
 
 Outcomes text Nombre il·limitat de caràcters per definir, 
   descriure, informar la hipòtesi clau i 
   assumpcions dels outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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C O N D I C I O N S   D ‘ A V A L U A B I L I T A T  .   V I A B I L I T A T 

 

 

     

 

 

 

 

  Tipus indicador selecció  

  Descripció indicador text Nombre il·limitat de caràcters 

  Metes text Nombre il·limitat de caràcters per descriure 
    les fites de l’indicador 

  Fonts d’informació text Nombre il·limitat de caràcters per descriure 
    l’origen de les dades 
     
 

Fent clic sobre el logo del 
Departament, accedim al seu 
web corporatiu 

Fent clic sobre el logo 
d’Ivàlua, accedim al seu 

web corporatiu 

Fent clic sobre la 
icona, tornem a la 
pantalla ‘UTILITAT’ 

Fent clic sobre la 
icona, editem, en 
format .pdf, els 
indicadors i inventari 
de recursos de la 
intervenció 

Fent clic sobre la icona 
tornem a la pantalla 
inicial de l’eina del 
protocol d’avaluabilitat 

Fent clic sobre la imatge s’ofereix més 
informació metodològica sobre la 
definició de les condicions de viabilitat 

Fent clic sobre la icona 
desem l’indicador i els 
seus atributs en el 
repositori de l’eina 

Fent clic sobre la icona, 
responent afirmativament els 
missatges del sistema, 
procedim a eliminar 

Fent clic sobre el text 
descriptiu de l’indicador, el 
traslladem a la graella 
superior per a ser modificat 
o eliminat 

Fent clic sobre la icona 
desem les dades de 
l’inventari de recursos 

Fent clic sobre la icona, responent 
afirmativament als missatges del 
sistema, eliminem les dades de 
l’inventari de recursos 

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 
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 Responsable text 255 caràcters per informar del 
    responsable del seguiment de  
    l’indicador 
 Inventari de recursos 

Finançament (estimació) text Nombre il·limitat de caràcters per  
    descriure el finançament de la intervenció 

 Informació i bases de dades text Nombre il·limitat de caràcters 

 Tipus d’expertesa requerida text Nombre il·limitat de caràcters 

 Temps disponible text 

 Suport del personal de la política text 
 Pública / programa 
 

  

CAMP TIPUS OBSERVACIONS 


