
 

                     

PLA DE TREBALL 2018  
Aprovat pel Consell Rector en data 13 de desembre de 2017 
 
El Pla de Treball 2018 planteja:  
 

• Prioritzar i donar continuïtat a les avaluacions iniciades el 2017 amb les 
administracions consorciades. 

 

• Promoure la visibilitat i rellevància de les actuacions realitzades pel Consorci com a 
element per a difondre la cultura de l’avaluació. 

 

• Potenciar el treball amb xarxa amb les administracions i amb la comunitat de 
l’avaluació a Catalunya. 

 

• Renovar la web d’Ivàlua i modernitzar els canals de comunicació de l’organització. 
 

Avaluacions i assessoraments 
 

Generalitat de Catalunya 
 

Avaluacions i assessoraments vigents  i/o 
pendents de formalitzar-se  

Objectiu 

Avaluació del disseny i la implementació de la 
Renda Garantida de Ciutadania de Catalunya 
(VEH) 

Es seguirà avançant en les accions iniciades l’any 
2017: 
- Avaluació de la implementació   
- Suport a la quantificació de l’impacte pressupostari 
de la mesura 
- Accions destinades a la possible realització d’una 
avaluació d’impacte 

Avaluació del Pla STEMcat (DE) Es duran a terme les següents activitats:  
- Compleció i concreció del sistema d’indicadors 
proposats en el 2017  
- Col·laboració en la recollida de dades basals 
procedents de registres administratius i enquestes 
- Suport en la construcció i monitoreig de bases de 
dades de programes específics 
- Avaluació de programes o activitats específiques 

Avaluació de l’impacte de les actuacions en 
l’àmbit de la Justícia (VEH-DJ) 

Avaluació del programa de formació del CIRE (Centre 
d’Iniciatives per a la Reinserció)  

Avaluacions i assessoraments en estudi  

Avaluació de l’ocupabilitat de col·lectius 
vulnerables (SOC)  

Des del SOC ens han demanat suport en els següents 
àmbits: 
- Disseny de l’instrument de valoració d’ocupabilitat 
de les persones aturades en risc d’exclusió 
sociolaboral. 
- Procés de definició del perfil de les persones 
aturades elegibles per als diferents programes 
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d’ocupació. 

Assessorament per millorar l’avaluabilitat de les 
clàusules socials en la contractació pública 
(DARIET) 

Es preveu donar continuïtat a les accions iniciades el 
2017 amb la posada en marxa d’una eina que permeti:  
- Informar sobre el comportament de les empreses 
que hagin estat adjudicatàries d’un contracte públic 
en relació a la implementació de les clàusules socials i 
els objectius d’aquestes. 
- Generar informació per facilitar una avaluació 
d’impacte en el futur. 

Assessorament per millorar l’avaluació de 
l’impacte normatiu (Presidència i VEH) 

S’han mantingut reunions per a millorar l’avaluació de 
l’impacte normatiu i en aquest sentit s’ha formulat 
una proposta que contempla accions de diagnosi 
(elaboració d’una guia, recopilació de recursos i 
elaboració d’una agenda de recursos) i de 
recomanacions (formació a personal tècnic sobre 
avaluació de l’impacte normatiu, elaboració de la 
memòria, assessoraments per a l’execució de les 
avaluacions d’impacte normatiu, accions d’incidència i 
de sensibilització,...). 

Assessorament a l’EAPC per a la 
institucionalització de l’avaluació (DGAPH) 

Es treballaran un seguit d’accions d’acord als objectius 
establerts en el conveni signat amb l’EAPC el 
16/6/2017 per a enfortir la cultura de l’avaluació, la 
rendició de comptes i la millora continuada en 
l’administració pública catalana.  

Avaluació d’algun component del programa Èxit 
(Consorci d’Educació de Barcelona-CEB)  

Es preveu donar continuïtat a la col·laboració amb el 
CEB estudiant la possibilitat d’avaluar l’efectivitat del 
programa Èxit anglès “Chatting Away” 

Avaluació del programa STEAM (Consorci 
d’Educació de Barcelona i Barcelona Activa) 

S’estudiarà la possibilitat d’avaluar el programa 
STEAM a les aules. 

 
Diputació de Barcelona 

 
Avaluacions vigents  Objectiu 

Avaluació de l’efectivitat de la implantació dels 
dispositius de seguretat a la llar (detectors de 
foc /fum i gas) en usuaris de servei de 
teleassistència domiciliària  

En concret s’esbrinarà si i -en quina mesura- els 
detectors de fum/foc i de gas redueixen el nombre de 
decessos i ferits derivats dels incendis en les llars de 
les persones usuàries de teleassistència, mitjançant 
l’ús de dades administratives sobre incendis. 
L’avaluació es preveu que finalitzi a finals de 2018 

Avaluació del Servei d'Intermediació en Deutes 
de l'Habitatge en col·laboració amb l’Agència 
Catalana d’Habitatge 

Avaluació de la implementació de les diferents 
modalitats de serveis d’intermediació tenint en 
compte en l’anàlisi diferents realitats al territori amb 
l’objectiu de poder avançar cap a una avaluació 
d’impacte. 

Avaluacions i assessoraments en estudi  

“Què funciona?” Posar en marxa una iniciativa “Què funciona?” en un 
sector o àmbit sectorial específic  

Avaluació econòmica de les “vies blaves 
Barcelona” 

L’any 2018 s’analitzarà si es pot concretar un projecte 
que contribueixi a crear les condicions per a 
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l’avaluabilitat econòmica futura (en termes d’un 
anàlisi cost-benefici) del projecte “Vies Blaves 
Barcelona” de la Diputació de Barcelona  

 
Ajuntament de Barcelona 
 

Avaluacions vigents Objectiu 

Avaluació del projecte B-Mincome En el marc de l’avaluació experimental del projecte B-
Mincome que contempla una combinació d’una renda 
garantida i polítiques socials actives en àrees desafavorides 
de Barcelona. Al llarg del 2on any Ivàlua elaborarà un 
informe intermedi sobre l’avaluació d’impacte prevista al 
projecte 

Revisió de literatura sobre “Què 
funciona en ajuts a l’accés a 
l’habitatge per a col·lectius de 
persones vulnerables”  

Es farà una revisió sistemàtica de literatura amb l’objectiu de 
donar resposta a les qüestions següents 
- Quins tipus d’ajuts a l’habitatge existeixen i quines 

necessitats/problemes intenten afrontar? 
- Quins d’aquest ajuts són els que s’ofereixen actualment 

a Barcelona? 
-  Quin és l’impacte dels diferents ajuts a l’habitatge en 

relació als objectius que persegueixen?  

Fons d’ajuts d’emergència social per a 
infants menors de 16 anys de 
l’Ajuntament de Barcelona 

S’analitzarà en quina mesura aquests ajuts permeten 
allunyar als infants de la situació de pobresa en la que es 
troben i l’evolució que ha tingut el Fons en els darrers dos 
anys. 

Avaluació del projecte Vincles  S’avaluarà la implementació del programa Vincles guanyador 
del Mayors Challenge de Bloomberg Philantropies, que fa ús 
de les noves tecnologies per lluitar contra l’aïllament de les 
persones grans. L’Ajuntament s’ha compromès a dur a 
terme una avaluació del projecte el 2018. 

Avaluació del programa “Primer la 
llar” 

Es lliuraran els resultats finals de l’estudi i es treballaran de 
forma conjunta amb l’ajuntament un seguit d’accions per a 
dotar de major rellevància la iniciativa 

Avaluacions en estudi  

Avaluació del Pla de Barris (Foment 
Ciutat Vella) 

Es  preveu realitzar estudis d’avaluabilitat de diferents 
programes,  s’avaluarà la implementació d’alguns d’ells i 
s’esbrinarà amb quin o quins d’ells es pot avançar amb una 
avaluació d’impacte 

 
Tercer Sector Social  
 

Avaluacions vigents Objectiu 

Avaluació del programa Reincorpora 
(Fundació Bancària la Caixa)  

S’avaluarà la implementació i l’impacte del programa 
REINCORPORA sobre reincidència i inserció laboral. 

Avaluació de necessitats per la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió (XHI)  

S’avaluarà en quina mesura els objectius i activitats d’aquesta 
xarxa s’ajusten a les necessitats socials existents.  

Avaluació del programa "Activa't per 
la salut mental" (DS i Federació Salut 

El juny de 2018 finalitzarà el projecte (avaluació de la 
implementació i de l’impacte) i es valorarà la idoneïtat 
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Mental Catalunya) d’incloure aquesta forma de fer 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. En concret 
s’esbrinarà en quina mesura una intervenció a nivell familiar 
millora la recuperació personal de la persona amb un trastorn 
mental sever, la càrrega del curador i, finalment, si redueix 
l’ús de serveis sanitaris per part de la família 

Avaluacions en estudi  

Promoure les avaluacions de 
programes del Tercer Sector (TTSSC) 

Es preveuen un seguit d’accions per millorar l’avaluabilitat 
dels programes del tercer sector social. 

 
Altres   
 

Avaluacions i assessoraments vigents Objectiu 

Revisió de literatura sobre Què 
funciona en automatització de 
l’ensenyament (eLearn Center, UOC) 

Aquesta revisió permetrà conèixer quins són els efectes 
dels sistemes de tutoria intel·ligent sobre els 
aprenentatges dels estudiants, a la vegada que analitzar 
quins factors poden explicar aquests efectes i valorar 
l’estat i la qualitat de l’evidència disponible 

Avaluacions en estudi  

Avaluacio de programes en àmbits 
d’interès de la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona 

Identificar conjuntament  alguna iniciativa en els àmbits 
d’interès de la Sindicatura de Greuges de Barcelona  
(Territori i hàbitat, carrer i convivència, Bona administració 
i persones i societat) susceptible de ser avaluada i avançar 
cap a la seva avaluació    

 
Formació  
 
- L’activitat formativa d’Ivàlua es centrarà el 2018 en els següents objectius: promoció de 

la cultura de l'avaluació, institucionalització de la mateixa i que siguin originadores de 
demandes d'avaluació 
 

- Es potenciarà un enfocament més pràctic de la formació mitjançant l'ús d'exemples i 
utilitzant experiències d'avaluació en l'àmbit català com a fils conductors de la docència. 
 

- Pel que fa a la formació pròpia, es crea un curs bàsic de formació introductòria en 
avaluació de polítiques públiques que complementa la formació en mètodes impulsada 
pel consorci 
 

- Pel que fa a la formació a mida, es potenciaran els seminaris avançats i amb voluntat de 
generar continuïtat i xarxa a llarg termini seguint el model iniciat en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona  
 

- Pel que fa a les col·laboracions externes es potenciaran les activitats que difonguin la 
tasca d’Ivàlua i la importància de l’evidència en la presa de les decisions públiques. 
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- El 2018 s’incorporaran activitats formatives en alguns dels projectes en curs (Pla de 
Barris, col·laboració amb la Taula del Tercer Sector de Catalunya, Clàusules Socials en la 
Contractació Pública ,...) 
 

- S’estudiarà la possibilitat d’impartir alguna activitat formativa avançada amb l’EAPC i 
s’explorarà la col·laboració amb institucions a nivell internacional.  
 

- D’aquesta manera s’aconseguirà sensibilitzar en avaluació i apropar la formació al públic 
objectiu més prioritari de la mateixa, les persones decisores i gestores de programes i 
polítiques públiques.  

 
Promoció i difusió 
 
Implementació de la nova estratègia de comunicació  
 
El 2018 Ivàlua donarà continuïtat a la nova estratègia de comunicació corporativa dissenyada 
durant el 2017, i que te com a pilar fonamental incrementar la rellevància d’Ivàlua i de les 
seves avaluacions per tal d’afavorir la transferència de coneixement que permeti fomentar la 
cultura de l’avaluació. Per tant, Ivàlua treballarà en els següents aspectes: 

 
- El disseny i la implementació d’una nova plataforma web que modernitzi l’estructura i la 

imatge dels continguts. Aquesta nova web ha de permetre: 
- una difusió més atractiva dels resultats de les avaluacions; 
- gestionar i difondre de forma més àgil les novetats d’Ivàlua sobre jornades, 

seminaris, presentacions d’avaluacions i altres notícies relacionades amb novetats en 
el mon de l’avaluació de polítiques; 

- millorar la difusió dels cursos de formació sobre avaluació de polítiques públiques 
que imparteix Ivàlua. 

 
- Una major presència en les xarxes socials que ajudi a incrementar l’interès del públic 

objectiu en l’avaluació de les polítiques públiques. 
 

Seminaris i Jornades 
 

Durant el 2018 es treballarà una agenda d’actes públics i de materials de comunicació  

coincidint amb la presentació de les avaluacions i es potenciaran les activitats de difusió amb 

les administracions consorciades i amb l’Ajuntament de Barcelona.  

 

Publicacions 

 

Es treballarà un Pla de Publicacions coincidint amb el calendari de lliurament de les 

avaluacions i d’acord amb l’estratègia de comunicació de la nova web. 
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Ivàlua coordinarà un monogràfic dedicat a l’Avaluació a la revista European Public Mosaic 

impulsada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el primer trimestre de 2018 i 

s’està treballant amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs per coordinar un monogràfic també 

sobre avaluació a la revista Àmbits.  

 

Ivàlua presentarà algunes de les seves avaluacions al 3er Congrés d’Economia i Empresa del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya que tindrà lloc el mes de maig. 

 

Al segon semestre, coincidint amb els 10 anys de la creació d’Ivàlua, es presentarà el 

document “l’ús de les avaluacions d’Ivàlua” que estudia la rellevància que han tingut les 

avaluacions dutes a terme per Ivàlua en relació a la presa de decisions públiques. 

 

Estratègia “Què funciona? 
 

Es seguirà treballant en la iniciativa “Què funciona en Educació” amb la Fundació Jaume 

Bofill i també s’estudiarà la posada en marxa d’altres iniciatives “Què funciona?” en 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona i altres institucions.  

 

En el marc del Què Funciona en Educació conjuntament amb la Fundació Jaume Bofill 

s’aprofundirà en l’estratègia d’identificació de temes rellevants per a l’agenda política de 

l’educació a Catalunya i dels quals es disposa d’evidència internacional, la proposta de temes 

és la següent: 

- Programes d’implicació de les famílies en l’educació i en l’escola 

- Treball per projectes i centres d’interès 

- Avaluació i inspecció dels centres i la seva tasca educativa 

- Estratègies d’aprenentatge de llengües estrangeres 

- Programes conductuals i de millora de les actituds: efectes cognitius i no 

cognitius 

- Programes d’orientació als alumnes: enfocaments i aplicacions efectives 

 

Relacions institucionals  

 

Es renovaran les activitats de col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya 

amb l’objectiu d’enfortir la cultura de l’avaluació, la rendició de comptes i la millora 

continuada en l’administració pública catalana.   

 

Es seguirà col·laborant amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i s’analitzarà la 

realització d’avaluacions i/o assessoraments amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya i la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona.  
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S’incorporaran accions en col·laboració amb les agències d’avaluació dins de l’administració 

catalana (AQUAS, AQU i Consell Superior d’Avaluació Sistema Educatiu,...) 

 

Es duran a terme activitats conjuntes i de difusió amb els Col·legis professionals (Col·legi 

d’Economistes, Col·legis de Camins, Canals i Ports, Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs). 

 

Es treballarà a nivell internacional per tal d’estrènyer la col·laboració i el treball en xarxa 

amb les institucions especialitzades en l’avaluació amb les que ja s’ha establert relacions 

com ara NESTA, EPoD, TSIP (The Social Innovation Partnership), LIEEP (Laboratoire 

Interdisciplinaire d'Évaluation de Politiques Publiques). 

 

Aposta per la gestió per projectes i per l’administració electrònica 
 
Al 2018 Ivàlua apostarà per dur a terme accions que vagin encaminades a millorar la gestió 

financera dels projectes i l’avaluació de l’acompliment del pla de treball anual. Per aquest 

motiu es treballarà en: 

- El disseny i la implementació d’un sistema d’indicadors que permeti fer una lectura 

àgil dels resultats del pla de treball anual i de l’evolució a mig i llarg termini dels 

indicadors més estratègics del consorci. 

- La implementació del sistema de comptabilitat de costos per projectes, que s’ha 

dissenyat al llarg del 2017 i que millorarà la gestió financera per projectes. 

- El disseny d’un pressupost per programes. 

 

Paral·lelament, es posaran en marxa les eines necessàries per avançar cap l’administració 

electrònica; concretament, es preveu: 

- Implementar un programa que permeti la gestió electrònica dels tràmits relacionats 

amb la gestió del personal d’Ivàlua 

- Implementar un sistema de registre electrònic d’entrada i sortida de documentació 

- Cercar i estudiar la possibilitat d’implementar eines que millorin la gestió electrònica 

d’expedients. 

 

Finalment, Ivàlua continuarà treballant per donar resposta als requeriments derivats de 

l’adscripció. 

 

 

 


