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Introducció

Aquest material docent pretén oferir a l’estudiant una visió de conjunt de les

tècniques i les metodologies més comunes per a l’avaluació de l’impacte de

programes socials i polítiques públiques. El nostre país, en comparació amb

d’altres de nivell de desenvolupament similar, encara mostra un gran dèficit

en l’avaluació de les intervencions públiques i privades, i l’opinió pública en

general tendeix a pensar que qualsevol programa benintencionat ha de tenir

per força resultats positius entre els seus receptors. Però, malauradament, no

sempre és aquest el cas. L’acumulació d’avaluacions fetes fins avui en l’àmbit

internacional ens mostra un resultat alarmant de programes inútils, quan no

contraproduents. Convé, doncs, que tant els polítics com els gestors i els pro-

fessionals siguin més curosos amb els diners públics i més rigorosos en el mo-

ment de definir i posar en marxa programes i polítiques públiques. L’opció

d’avaluar experiències pilot abans de generalitzar una intervenció a tota la po-

blació és una necessitat punyent, i els cursos orientats a la formació en avalu-

ació d’impacte haurien de ser imprescindibles en tots els estudis de ciències

socials.

El material docent d’aquesta assignatura està organitzat a un doble nivell.

D’una banda, els mòduls didàctics que es desenvolupen a continuació estan

orientats a presentar els reptes de l’avaluació d’impacte d’una manera intuïti-

va i entenedora, defugint d’una terminologia excessivament tècnica que en

pogués dificultar la comprensió. Es tracta d’explicar la lògica de cada mètode

sense recórrer a fórmules ni coneixements estadístics sofisticats (tot i que al-

guna referència estadística bàsica serà inevitable). De l’altra, aquests mòduls

es complementen amb lectures especialitzades que aporten un coneixement

més aprofundit sobre els diversos mètodes quantitatius d’avaluació. Aquestes

lectures tenen un caire més tècnic i específic i serveixen per a il·lustrar els

conceptes i els mètodes fonamentals de l’avaluació d’impacte a través de ca-

sos i exemples pràctics. La pretensió d’aquest doble nivell és la següent: crear

un material didàctic que sigui prou manejable i entenedor per a poder servir

de punt de referència bàsic a l’hora d’ordenar els conceptes fonamentals de

l’avaluació quantitativa; i al mateix temps crear un material que sigui prou

rigorós i exhaustiu per a poder guiar i orientar l’estudiant en l’extensa infor-

mació disponible que hi ha sobre l’àmbit de l’avaluació.
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Objectius

L’objectiu global de l’assignatura és que l’estudiant sigui capaç de comprendre

la lògica de l’avaluació quantitativa, sàpiga quins són els instruments i els

mètodes que té a l’abast i pugui aplicar aquests coneixements en el seu àmbit

professional de manera correcta i adequada. En aquest sentit, es pretén assolir

un doble objectiu:

1. Fer que l’estudiant sigui capaç d’entendre estudis i informes basats en ava-

luacions quantitatives.

2. Oferir-li els coneixements indispensables sobre procediments i mètodes

per tal de dur a terme a la pràctica avaluacions d’impacte de programes o

de polítiques públiques amb el rigor científic que seria desitjable.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Els reptes principals d’una avaluació d’impacte
Sebastià Sarasa Urdiola

1. Què significa avaluar l’impacte d’un programa? Teoria, causalitat i hipò-

tesi

2. Definir el contrafàctic

3. Utilitzar la comparació amb un altre grup com a contrafàctic

4. Mètode reflexiu de construir un contrafàctic

5. Biaix d’endogenitat i efecte selecció

6. Interferència de factors externs

7. Validesa de l’avaluació

8. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 2
Metodologies d’avaluació dels resultats de programes
Sebastià Sarasa Urdiola

1. Mètode experimental

2. Aparellament a partir de l’índex de similitud (propensity score matching)

3. Mètode de la doble diferència

4. Dissenys de regressió en discontinuïtat

5. Mètode de la variable instrumental

6. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 3
Avaluació ex ante: la importància d’un estudi base
Sebastià Sarasa Urdiola

1. Estudi base: l’anàlisi del problema

2. La revisió sistemàtica dels estudis publicats

3. La metanàlisi

4. Lectures complementàries

Mòdul didàctic 4
El disseny de l’avaluació i la presentació dels resultats. Algunes
notes introductòries a l’anàlisi cost-benefici
Sebastià Sarasa Urdiola

1. Com es dissenya l’avaluació d’un programa

2. Els grups i la seva activitat

3. La mesura del temps

4. La presentació de l’informe de resultats

5. Introducció a l’avaluació econòmica d’un programa: l’avaluació cost-be-

nefici

6. Lectures complementàries
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