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Prerequisits

En el cas de l'alumnat del grau de ciència política, es dona per suposat que l'estudiant coneix adequadament,
com a mínim, els conceptes i teories treballats a les assignatures "Administració i Polítiques Públiques",
"Gestió Pública" i "Metodologia de l'anàlisi política".

Objectius

Aquest curs vol donar una visió general de la realitat del camp de l'avaluació de la gestió pública, tant en la
literatura com en el món professional. L'objectiu general és proporcionar als estudiants la informació i les eines
que necessiten per comprendre els límits conceptuals del camp, els mètodes que es poden utilitzar i les
qüestions que estan presents en el debat actual sobre la utilitat de l'avaluació per a la gestió pública i per a
l'anàlisi de les polítiques.

Tant si els estudiants acaben sent funcionaris de l'administració central, autonòmica o local, com si acaben
treballant com assessors de polítiques, en el món privat o en el del Tercer Sector, molt probablement
necessitaran treballar en contacte amb avaluadors professionals i amb consultors. Pel que hauran de
desenvolupar estudis que proporcionin informació sobre el rendiment i els costos de la organització, els
serveis, els programes o les polítiques en que treballin.

El curs es desplega a través de l'anàlisi de casos que il·lustren l'avaluació en la pràctica professional.
S'implicarà als estudiants a través d'exercicis pràctics que els permetin fer les idees presents en la literatura
més tangibles i posar-los en contacte amb el món real.

Aquesta és una assignatura optativa per alumnat que vulgui aprendre aproximacions pràctiques que li serviran
en la seva carrera professional com a consultor o analista. És important doncs l'interès, el bon humor i poder

.estar present a la major part de les sessions

Competències

Ciència política i gestió pública
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.

Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
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Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

"Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques
públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
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21.  

22.  

Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar críticament alguna de les polítiques públiques dutes a terme per una autoritat en l'estat de les
autonomies.

Continguts

T0. Introducció

- De què va el curs, què hauríem d'aprendre i a què es comprometen professor i estudiants.

T1. Definició, propòsits, tipus i ús de l'avaluació

- Definicions i tipologies.

- Quan fer una avaluació? Pensar en la utilització des del principi.

- Preguntes d'avaluació.

T2. Teories

- Les principals branques teòriques en el desenvolupament de l'avaluació de polítiques.

- Els grans autors i les seves principals aportacions.

T3. Metodologia qualitativa

- Aproximació conceptual i teòrica.

- Aproximació metodològica.

- Tècniques qualitatives.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T4. La mesura de l'acompliment a través d'indicadors

- Aproximació teòrica.

- Característiques i tipus d'indicadors.

- Metodologia per a la construcció d'indicadors.

- Models de gestió d'indicadors.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T5. Avaluació de les necessitats

- Documentar les necessitats.

- Indicadors i quantificació de les necessitats.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T6. Avaluació del disseny

- La teoria del canvi.

- El disseny de les polítiques.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.
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- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T7. Avaluació de la implementació

- Anàlisi del procés administratiu i de gestió

- Variacions en les organitzacions prestadores delservei final.

- Variacions en els perfils de les poblacions usuàries i beneficiàries.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T8. Avaluació de l'impacte

- Avaluació d'impacte amb grups de comparació.

- Avaluació d'impacte sobre la base de control estadístic.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

T9. Avaluació econòmica

- Avaluació dels costos (ingredients).

- Avaluació cost eficàcia.

- Anàlisi de casos a través de seminaris i pràctiques.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de
l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels
exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l'adequat
seguiment de l'assignatura.

Metodologia

L'assignatura "Avaluació de la Gestió Pública" té 6 cr ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació de
l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes hores s'estructuren en les següents activitats formatives i en la
metodologia docent que s'indica:

Activitats dirigides:

- Classes/seminari: Anàlisi dels continguts en format seminari en base a les lectures de la bibliografia
recomanada i la seva aplicació a casos concrets. Recolzat amb exposicions per part del professor/a.

- Pràctiques: aplicació de les tècniques d'avaluació a casos reals de polítiques públiques.

- Presentació de treballs: presentacions en grup i ronda de valoracions.

Activitats supervisades:

- Tutories de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment del curs.

Activitats autònomes:

- Lectura de textos: exercici individual.

- Estudi: realització d'esquemes i resums.

- Redacció de treballs: aplicació dels conceptes i mètodes a un problema específic. Exercici grupal.

Activitats formatives
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes/seminari 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22

Tipus: Supervisades

Pràctiques 18 0,72 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22

Tutoria grupal del treball 2 0,08 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Tutories 2 0,08 2, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 22

Tipus: Autònomes

Estudi (10h) 14 0,56 3, 4, 11, 14, 16, 17, 18

Lectures (50h) 0 0 13, 14, 16, 18

Treballs (40h) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

La nota final es composa de:

Avaluació contínua (seminaris i participació a classe): 25% de la nota
Pràctiques: 50% de la nota
Treball de curs: 25% de la nota (treball en grup de tres-quatre persones)

L'alumnat tindrà dret a la recuperació de l'assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les
quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per poder-se presentar a la recuperació de l'assignatura s'haurà hagut d'obtenir la nota mitjana de 3,5.

L'avaluació contínua (seminaris i participació) queda exclosa del procés de recuperació.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat,...) que pugui conduir a una
variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En
cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació de l'alumnat repetidor
podrà consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta
possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctiques 50 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22

Seminaris i participació a
classe

25 28 1,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22
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Treball en grup 25 42 1,68 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20
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