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Aquest manual esta destinat a organitzacions que no hagin fet mai, de manera sistematica, cap avaluació. 
S'hi donen les pautes necessanes per aprendre a avaluar i per dissenyar correctament un procés d' avaluació. 

Elllibre esta estrucLurat en dues parts: 
La primera part presenta e]s passos pJ·actics per planiíicar una avaluació: definició deis objectius de l 'ava

luació, decisió de quina infonnació cal, quines eines uti litzarem per recollir aquesta informació, qulns recursos 
faran falta i que en farem deis resultats. S' ha optat per presentar passos senzills que permetin empendre l'ava
luació a partir de !'experiencia i idees del grup i adaptar-ha a les necesüats i característiques especffiques de 
cada cas. 

La segona part tracta la teoria de l'avaluació, seguint el procés del pla avaluatiu. 
Les dues parts són lndependents, tot i que estan pensades per refor~ar-se l'una a l'altra. 
Les instrucclons d'ús són molt sencilles: 
La part practica requereix que sigui feta en equip, 4-5 persones, que pertanyin a l'organització. Una per

sona pot fer el paper de líder per tal d'agilitzar el procés de presa de decisions. Les tecniques de grupa utilit
zar per realitzar les sessions, dependra de la dinamica i les caractetístiques del grup. 

La part teorica pot ser consultada pel líder de l'equip per tal de preparar les sessions, contrastar i/o com
pletar eJs resultats. Les explicacions conceptuaJs d'aquesta part no són "la solució a les preguntes'·, sinó un 
punt de vista més, que no té pretensions de ser un recull teoric concís sobre materia avaluativa sinó per apor
tar idees. 

Cal preveure una primera sessió de dues hores per decidir tirar endavant o no una avaluació. El procés de 
d.isseny és de sis sessions de treball d'equip de dues hores cada una aproximadament. La temporalització de 
la realització de l'avaluació dependra de l'abast i la complexitat de l'avaluació que volgueu realitzar. 

L'enfoc que s'hi dóna es fonarnenta en }'experiencia en cursos reaJitzats arnb monitors de diferents pai'sos. 
Aquesta és la primera presentació en forma de dossier, de manera que de segur que caldra millorar-la molt. Per 
aquest motiu interesa ava.luar aquesl manual. Al final se us demana que ompLiu un qüestionari. Aquesta ava
luació servira per saber la utilitat, els encerts i els aspectes que cal millorar d'aquest manual. 

S'utilitzara el terme organització per fer referencia a les ONG, ONL, associacions, fundacions, grups infor
maJs ... totes les iniciatives ciutadanes organitzades. 

Abans de comen~ar la tasca, cal recordar que, vingui de qui vingui. la iniciativa de decidir empendre o no 
una avaluació, aquesta sera valida sempre i quan s'involucri als actors represeutatius i el procés sigui coherent 
i úti] perla millora de la presa de decisions a les organitzacions. 



Tots avaluem contínuament. En la vida personal quan anem de pressa pel carrer per arribar a l' hora, quan 
portem la filia a classes de refors: per millorar les notes, quan esperem a realitzar una despesa per més enda

vant... totes aquestes decisions són fruit d 'un procés intem de plantejament d 'objectius, de recollida d'infor
mació, de valoració d'aquesta infom1ació, de consideració i contrast de les opcions i de presa de decisions. 

Quan aquest procés el volem realitzar en una organització ens tobem en un context on hi ha multiplicitat 
d'interessos i actors, amb tasques di verses i simultanies. Avaluar en una organització ja no es pot fer sempre de 
manera natural i cal sistematitzar-ho. Avaluar ja no és una tasca automatica, sinó que signifLca posar damunt la 

taula les intencions, criteris, valors, procediments i atorgar recursos. 
Aquesta guia practica es basa en el fet que quan més temps es dedica a la pJanificació, menys temps cal 

pera reali.tzar la tasca. El disseny de l ' avaluació és llarg i laboriós. pero ens estalviadl. maJentesos i passos 

innecessaris. 
Aquesta guia conté set sessions, una de preliminar (que conté tres subapartats), on es fara una reflexió sobre 

el concepte avaluació i una llista d' allo que podem treure i les dificultats que podem trabar en eJ proces de rea
litzar-ne una, i es decidira si es vol tirar endavant o no. En cas que es vulgui avaluar caJddt veure La disponi

bilitat de dies, hores i lloc per fer-ho. 
En les sis sessions restants es dissenya r avaluació. Les sessions estan ordenades de manera que assegurin 

la coherencia en la presa de decisions. Si en algun moment del procés cal revisar els passos anteriors, per tal 
d' adaptar-ho a les possibilitats que ens anem trobant, és convenient fer-ho. 

Aquestes sessions contenen: 

Sessió primera: Per que volem avaluar 
Aquesta sessió pot semblar trivial, pero és essencial que J'equip que dissenyara l'avaluació tingui clar quins 

són els interessos en l'avaluació, i quins són els objectius de la realització de l'avaluació. 
L' avaluació conté molts elements polítics, d' imatge, de justificació, i d' agendes amagades que poden sor

prendre els mateixos avaluadors ... clarificar aquestes forces/influencies de l'avaluació és essencial per tal de 

que sigui útil. 

Sessió segona: Que volem avaluar 
Aquesta és la sessió més delicada tecnicament. Es tracta de convertir el que volern avaluar en les dades per 

mesurar-ha. 
Per reaJitzar-ho s'indiquen tres passos: 

• Quina és la raó de ser del que volem avaluar? Aquí cal !listar els objectius proposats 

durant la planificació. 
• Quan direm que aquest objectiu s'ha acomplert? Es tracta de definir els criteris sobre els quals 
valorarem el nivell d'exit/satisfacció de l'acomplirnent dels objectius. 

• Quins secan els lndicadors. Quines dades necessitarem per mesurar aquest criteri. 
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Sessió tercera: On podem trobar la informació 
Aquesta sessíó su posa un parentesi: es llistara la gentiles organitzacions que tenen relació amb el projec

te amb J'objectiu d'ampliar el vental l de possibilitats a r hora de considerar les fonts d' informació on podem 
trabar les dades per formular els indicadors definits. 

l llistarem quins tenen la informació que necessitem per formular els nostres indicadors. 

Sessió quarta: Com trobarem aquesta informació 
Caldra decidir com ho farem per trabar aquesta informació, si realitzarem una observació sistematica, pas

sarem una enquesta, farem unes entrevistes ... en funció d'allo que volguem esbrinar. 

Sessió cinquena: Fer preguntes 
En aquesta sessió es dóna una orientació per desenvolupar les preguntes, qu in llenguatge s' utilitzara, com 

esperem que es responguin, com es dura a tenne el buidatge, com les analitzarem ... 

Sessió siseoa: Pla de treball. Recursos necessaris 
En aquesta sessió es realitzara el pla de treball: la descripció de tasques. la temporali tzació i el pressupost. 

Cal fer un quadre de les tasques pera la implementació de l 'avaluació. Es dóna un quadre que pot ser com
pletat segons les necessitats. Cal anotar qui és el responsable i la temporalització (en dies, setmanes o mesas). 
S' anotara el pressupost previst per realitzar la tasca. 

Un cop aquí, ja es pot comenc;ar Ja implementació de l'avaluació. Bona sort!!! 

Tots avaluem continuadament. 
Avaluar en una organització 
vol dir sistematitzar. 
No és una tasca automatica! 



Guia per realitzar 
una avaluació 

a la vostra 
organització 



Objectiu 
Clarificar que vol dir avaluar per a l'equip que es planteja realitzar una avaluació a l'organització. 

Tasca 
Que, individualment, s'escrigui que s'emén pcr avaluació. 

Que vol dir, per mi, a\·aluar? 

Cadascú llegeix la definició als al tres i se· n escriu una de comuna on quedin reflectits tot els aspectes de 
les definicions individuals. 

Que vol dir, per nosaltres, avaJuar? 

Aquesta definició servidl. per treballar al llarg del procés. A mesura que s'avaoci en la tasca practica de 
disseny del p la avaluatiu, es poden anar afegint matisos a la defínició. 



Beneficis i dificultats de l'avaluació 

Objectiu de la sessió 
Coneixer els beneficis que se'n poden treure i les dificultats que es poden trobar en fer una avaluació a la 

organització. 

Tasca 
Llisteu els beneficis que la organització pot treure de la realització d 'una avaluació. 

Beneficis 

Llisteu les possibles dificu ltats. 

Dificultats 

Un cop fetes les dues llistes es discutira Ja conveniencia de tirar endavant l'avaluació. 
Aquestes llistes fan veure els arguments que es poden utilitzar a la vostra organització per introduir l'ava

luació. Així com les barreres que caldra superar per realitzar-la. Ara és el moment de decidir si es vol tirar 
endavanl una avaluació 

Cal tirar endavant una avaluació? 
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Planificar les sessions de disseny de l'avaluació 

Objectiu de la sessió 
Decidir quan i on es faran les sessions de disseny de l'avaluació 

Tasca 
Acordar els dies,l'hora i ellloc on es realitzaran les sessions de disseny de l'avaluació. Cal preveure unes 

dues hores per sessió. 

Nom de la sessió Di a Hora Lloc 

Per que volem avaluar 

Que hem d'avaluar 

On podem trobar la infonnació 

Com trobarem aquesta informació 

Fer preguntes 

Pla de trebal l-Recursos necessaris 



Objectiu 
Clarificar els motius pels quals s' inicia l'avaluació i que se n' espera 

Tasca 
Respondre: 

• Qui estaJestaria interessada a reaützar una avaluació? 

• Quins interessos tenen aquesta/aquestes personales o organització? 

• Formular els objectius de l'avaluació, que se n'espera 

• Decidir coro s' utilitzaran els resultats 
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Objectiu 
Definir que avaluar i qujna infonnació és necessaria per saber si s'han aconseguit els objectius. 

Tasca 
Escriure quin servei, activitats o projecte que es vol avaluar, els objectius pels quals es realitza, quins són 

els criteris d'exit, i els indicadors. 

Que volem avaluar Quins són els objectius Quan direm que Quins seran 
1 Raó de ser l'objectiu s'ha els indicadors. 

acomplert? (Dades per mesurar 
( q uins són els els criteris d'exit? 
criteris d'exit) 



Objectiu 
Veure on es pot trabar la informació necessaria. 

Tasca 
Escriviu el nom de les persones i organ.itzacions reJacionades amb el projecte o tema que tractem, i que 

dispos.in d'informació que ens pugui inleressar. 

[~----------.--] 
\ 

[~_ 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

1 
1 

í 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

(~--=------------] 
¡ .......__ 

/ ---....... Nom persona o organitzac1ó 

1 / relacionats amb el projecte o ¡ arganització. 

1 
1 

1 
1 

~Qu~ volem avaluar? 

\ '\\¡'----------' 
\ 

\ 
\ 
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Escriure quina és la relació d'aquesta persona o organització amb J'organització o projecte, de quina infor
mació disposa/en i si ens interessa aquesta infonn ació per esbrinar e1s criteris d 'bdt que hem definit en la ses
sió segona. 

Quité informació útil pels objectius de l'avaluació 

Nom grup o persona Quina relació té De quima informació Ens ioteressa 
que tenim relació amb el programa disposa aquesta informació 

~ 

--



Objectiu 
Decidir quina/es e1nes s'utilitzaran per realitzar la recollida de Ja informació. 

Tasca 
Respondre: 

Indicador 

1-

-

Com cercarern la informació útil pels objectius de l'avaluació 

~om del grupo persona Quines eines 
que té aquesta informació s 'otilitzaran 

- ~ 

-

11 



Objectiu 
Desenvolupar les preguntes perles cines que s'utilitzaran 

Tasca 
Cal desenvolupar les eines que he m considerat convenients. Fer-ho, vol dir fer preguntes. Preguntar és un 

art. pero hi ha algunes pistes per realitzar-ho. Aquí s'adjunten unes orientacions per formular preguntes. a les 
quals després haureu de donar forma d'cntrevista, d" enquesta, d" observació sistematica o del metode que 
hagueu decidit utilitzar. 

• Tenir presents les característiques de la persona o grup que rcspondra les preguntes 
• Escriure la llista del que es vol esbrinar 
• Posar-ha en ordre logk 
• Decidir com cal que siguin contestades 
• Escri u re les preguntes 
• Pensar el format per recollir les respostes i el sistema d'arxiu 
• ReaUtzar una prava pilot- Fer una revisió 
• Dissenyar el sistema d'analisi 

En [ioalitzar la sessió tindreu un full-formulari de preguntes que s'utilitzara en el moment de la recollida 
d. informació. 



Objectiu 
Decidir qui assurnira les responsabilitats de cada tasca, establir el calendari i el pressupost perla realitza

ció de l'avaluació. 

Tasca 
Decidir els passos que caJ donar, la temporalirzació i el pressupost 

Temporalització de la recerca d 'informació 

Tasca Nom responsable 1 2 3 4 S 6 7 8 

Recollir informació 

Processar infonnació 

Analitzar informació 

Cercar informació 
que ens manqui 

Tabular i realitzar gdtfics 

Formular recomanacions 

Escriure informe 

Presentar resultats 
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Pressupost 

Concepte cost unitat nombre unitats TOTAL 

Materials 

Personal 

Disseny avaluació 

Treball camp 

Administració 

Viatges 

Allotjament 

Telefon 

lnfonnatica 

Aln·es 





Quan defUl.ÍIIl el terme avaluar estem posant sobre el paper un 1listat d'intencions. L'element comú que 
apareix en la definició d'avaluació és la de procés per determinar valor. Pot ser d'una organització, un servei. 
activitat, projecte. (A par tir d'ara utilitzarem únicamentla paraula projecte). 

A les organitzacions de ciutadans/ciutadanes, l'avaluació signi±i.ca parar un moment per aprcndre i encen
dre el nostre enlorn, la nostra organització, els processos de treball i les lli~ons de !' experiencia. Avaluar ha de 
servir per prendre decisions. L'avaluació suposa adscriure's a uns vaJors, produir evidencia, i declarar un merit 
o valor dins d'un context. 

L'avaluació pot ser un dispositiu molt sent.ill o pot ser molt sofisticat, el que cal és que 'adapti a les dife
rems necessitats. 

L'avaluació es dóna abans, duranl i dcsprés de realitzar un projecte: l'avaJuació comenya en e l moment 
(fins i tot abans) que es formulen els objectius. L'avaluació tindra, després, aquests objectius coma teJó de 

fons per analitzar que esta passant i el valor deis resultats. L' avaluació coma tasca separada en la planificació 
o en la gestió, desapareix si es fa de manera global i integrada a la presa de decisions. L' ideal seria que ava
luació i planlficació fossin pan del mateix exercici. L'avaluació és el pas previa planificar i cal una bona pla
nifLcació per poder realitzar una bona avaluació. 

L'avaluació es reaJitzara per diversos motius. Aquests poden ser: 
• Aprendre del que fem 
• Exigencia deis esponsors 1 Condició de la subvenció 

• Unificar criteris de gestió 
• Recollir evidencia per explicar la nostra tac:;ca 
• Prendre decisions a partir d ' una infonnació més solida 
• Veure les necessitats formatives 
• Saber si el que fem beneficia a qui bo necessita 
• Saber que pensa la gent del nostre l>ervei 
• Saber quin és el nivell de satisfacció deis e mpleats/voluntaris/usuari 
• Esbrinar per que les coses no han passat tal i com esperavem 
• Dcsenvolupar models 
• Intercanviar experiencies 
• Millorar l'efectivitat 
• Confmnar la utilitat de 1' enfoc teoric 
• Vcurc "on passem" 
• Reajustar els plans als canvis de l'entorn 
• Anticipar-se a problemes 

• Ajustar tasques a les capacitats del personal 
• Saber que bem aconseguit 
• Com es reflecteixen els valors a nivell praclic 
• Millorar la gestió 
• Altre 



L'avaluació presenta unes dificultats, com ara: 
• No se sap fer una avaluació 
• No hl ha recursos 
• No interessa que se sapiga el que realment es fa 
• La gent no vol sentir-se controlada 
• La gent no col·laborara, sospita de les agendes amagades 
• Manca de tradició 
• Manca de recolzament d'algun cornponent de l'organització 
•Altres 

Cal ser conscient d'aquests factors a favor i en contra per assurnir les dificultats quan s'emprén una ava
luació. 

Si, després de veure els beneficis i les dificultats que es poden trabar quan realitzem una avaluació, es deci
deix tirar-la endavant, caldra dissenyar el pla d'avaluació. 

El pla d' avaluació inclou tres moments: 
• Planificar l'avaluació 
• Realüzar-la 
• Utilitzar els resultats 

Planificar 1' avaluació inclou: 
• PER QUE volem avaluar? Clarificar quins són eJs motius i els objectius que ens motiven a 

emprendre aquesta tasca que demana recursos a l'organització. Pera qui es fa l'avaluació. 
• QUI hi estara involucrat?, Quin sera el paper de cadascú? 
• QuE necessitem saber? Quins aspectes ens interessa saber? Quins seran els criteris d'exit? 
• Quina lNFORMACIÓ ens fara falta. Indicadors que utilitzarem. 
• Quin sera el METODE de recollida i analisi d'informació. Quines eines s'utilitzaran? 
• Quins RECURSOS necessitarem (persones, materials, diners i temps). 
• Comes DIFONDR&'\J i comunicaran els resultats. 

L'ordre per seguir el pla pot ser modificat, els diferents apartats s' interaccionen, de manera que més que 
ser estricte en el procés cal coherencia en el producte ftnal. 
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Realüzar-la inclou: 
• Recomr la informació 

• Processar la informació 
• Analitzar la infonnació 
• Cercar infonnació que ens rnanqui 
• Tabular i dissenyar gralics 
• Formular conclusions 
• Escriure recornanacions 

• Presentar resultats 

Utilitzar els resultats suposa introduir can vis suggerits en les recomanacions 

Coneixer els diferents actors que es relacionen amb l'avaluació, anomenar quins interessos lenen i com ha 
de ser la relació amb el procés. és una tasca essencial per dissenyar una bona avaluació. 

Podríem classificar els actors segons els nivells de relació amb el procés avaluatiu: 
1-Qui esta interessat amb l' avaluació/qui utilitzad.t els resuJtats 
2-Qui realirza el clisseny i la gestió de r avaluació 
3-Qui dóna suport per la implementació 
4-Qui té la informació que es necessita 

(En aquest apartat desenvoluparem els actors 1 i 2, els 3 i 4 estan desenvolupats en la guia practica) 

1- A qui interessa l'avaluació inclouria el ventall de gent relacionada ambla tasca que realitzem. 
Poden ser: 

• Qui aporta diners 

• L'equip de gestió 
• Els professionals 
• Els voluntaris 
• Els socis 
• Els usuaris 
• La gent local 
• Els especialistes en el camp 
• Els politics (policy mak:ers) 



No a tots els interessa la mateixa informació, cadascun d'ells té uns interessos avaluatius diferent"l i volen 
saber aspectes determinats. A alguns els interesa la validesa del procés, altres volen coneLxer les conclusions o 
l'aprofitament dels recursos. Cal anar esbrinant i ser conscient d'aquest<> interessos alllarg del procés. 

2- Sobre qui ha de fer i qui pot fer l'avaluació. dependra de la naturalesa deJ projecte, dels objectius de l'a
valuació i dels recursos disponibles. Existeix un espectre de combinacions que va de l' autoavaluació o ava
luació interna, a l'avaluació externa realitzada per empreses consultores. Enmig d'aquestes opcions, hi ha la 
possibilitat de rebre assessorament puntual sobre punts de plantejament o aspectes tecnics. 

Realitzar una avaluació des de dins pot tenir avantatges i inconvenients, (segons EYKEN II, p. 9): 

Avantatges: 
Es coneix el projecte i les persones que s · hi relacionen 
Es té accés més rapid a la documentació 
És més econbmica 
Es coneixen els objectius del projecte 
La comunicació amb la gent sol ser més agil 

Desavantatges: 
Pot haver-hi influencies de la gent 
Es disposa de menys temps 
Pot ser que no tinguin experiencia en fer-ho 
Pot ser esbiaixat pels interessos interns que representa 
No es pot ser radical arnb les crítiques 
Pot generar conllictes intems 

Rcalitzar una avaluació extenza també pot tenir pros i contras: 

Avantatges: 
És més objectlva 
Aporta una perspectiva nova 
Normalmcnt hl poden dedicar més temps 
Pot aportar noves idees, enfocs i babilitats 
PO[ resoldre conflictes intems perla seva neutralitat 

Desavan tatges: 
Pot ser que e ls avaluadors no entenguin o no estiguin d'acord amb els objectlus del projecte o organhzació 
Pm imposar criteris no apropiats 
Sol ser més car 
Desconnexió amb el futur del projecte 
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La classificació d'avaluació va lligada aquí al procés de planificació estrategica en una organització. 
Aquesta cJassificació no vol presentar els tipus d'avaluació com independents els uns dels altres, sinó ampliar 
el ventan del concepte a avaluar. (Veure esquema pag.núm. 25) 

En aquest capftol es descriuen breument les utilitats de 1' avaluació segons si es realitza abans, durant o 
després de la realització del projecte. 

Abans: detectar necessitats i recursos disponibles 
Les organitzacions existeixen a partir d'una necessitat detectada. Allo que en un principi podia ser evident., 

a mesura que l' organització creix. el contacte di recte amb les necessitats no sempre és evident per a la gent 
que dirigeix 1 'organització. A vegades cal una avaluació per establir prioritats. 

En un caso altre,l'organització necessita un sistema de recollida d'informació de rentom en que opera. El 
coneixement de la realitat ens servid\ per: 

• Definir la propia estrategia 
• Analitzar el problema 
• Satisfer la demanda/identificar i coneixer usuaris 
• Oferi r serveis adequats a 1' usuari 
• Convencer 
• No dupHcar serveis que realirzen altres organitzacions 
• Establir acords de cooperació amb altres organitzacions 

La detecció de necessitats ens ha de dir: 
• Quins elements de l'entom tencn efecte en la nostra tasca 
• Qui té quins problemes a la nostra ciutat 
• Quines organitzacions estan treballant per aquests problemes, qui esta oferint serveis a aquesta gent 
• Quines demandes ja estan ateses 
• Quines mancances i necessitats no estan cobertes 
• En quines hem de centrar la nostra energía. 

La detecció de necessitats i recursos disponibles va més en !la dels elements més immediats, i cal conside-
rar l'entorn a diferents nivells: 

• Entorn General 
• Entom Sectorial 
• Entorn Competitiu 
• Necessüat/demanda 

Consulteu !'esquema que relaciona planificació estrategica i avaluació. 
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De l'Entom General cal anaJitzar els fels i tendencie~ que poden tenir una influencia en la tasca que rea-
lilzem a niveiJ: 

• Social 
• Tecnologic 
• Economic 
• Demografic 
• Po1itic 
• Legislatiu 
• Cultural 
• Psicologic 
• Historie 

De 1' Entorn Sectorial cal saber quins són els fets i tendencies del sector no govemamental, quines són les 
relacíons amb els aJtres sectors. 

De 1' Entorn Competitiu cal saber: 
• Quins són els nostres competidors 
• Quíns serveis ofereixen? Com ho fan? 
• Quínes necessitats satisfan? 
• Com ens posicionem davant d'ells 
• Possibles col·laboracions 
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De la Necessitat o demanda cal els trcts culturals, socials, personals i psicologics (segons Kotler): 

CULTURAL SOCIAL PERSO:"'AL PSICOLÓGTC 

Cultura Grups referencia Edat Moti vació 
Subcultura Familia Sexe Percepció 
Classe social Status lngressos Aprenentatge 

Ús temps SaJut Actituds 
Ús espai Personalitat 
Habitatge Oc u pació 
Ubicació Estudis 
Procedencia Estat civil 
Política Ús serveis 
Associacionisme Estil de vida: 

- opinions 
- interessos 
- activitats 

Abans: detecció de potencialitats i mancances organitzatives 

La detecció de les potencialitats i mancan ces organitzati ves és un deis elements de la planificació estrate
gica i de l'avaluació. Vol dir esbrinar quines són les capacitats i els recursos disponibles i les mancances inter
nes. 

Coneixer els punts febles ens servira per cercar maneres d 'enfortir-les i coneixer els punls forts ens per
metera aprofitar-los millar. 

Els aspectes organitzatius que es poden avaluar són: 
Plantejaments: 

• Raó de ser-missió 
• Valors-cultura 
• Objectius. Estrategies 
• Relacions- Sistemes de comunicació interna 
• Sistemes de comunicació externa 
• Estructures-responsabi 1 itats 
• Sistema operatiu 
• Procediments administra ti us 
• Sistema financer 
• Sistema de planificació-avaluació. Presa de decisions 

Recursos: 
• Personal 
• Financers 

En cadascun d'aquests aspectes caldria respondre: 
• Com és a la nostra organització 
• Si esta definit clarament 
• Si és adequat 
• Si és coneguda perla gent a J'organització 
• Quines mancances hi ha 
• Que es podria millorar 



Durant: seguiment 

El terme "seguiment" és la traducció del terme angles "monitoring". El seguiment és la recollida i anaJisi 
sistematica d'informació que pennet al projecte tenir comprovacions regulars de que s'esta fent. És recollir 
informació sistematicament per saber que va passam a J'organjtzació. 

Pera alguns autors el seguiment és una part de l'avaluació, en el sentit que durant el seguiment només es 
realitza la recollida de dades pero no s'emeten judicis de valors. Pera aquest manual el seguimcnt és una ava
luació amb identitat propia, ja que permetla presa rapida de decisions quan les activitats estan rcalitzant-se. 
Si es tractés de la recollida d'infom1ació i prou, no se'n podrien treure conclusions i pendre decisions. 

Eb objectius del seguiment són els de : 
• Oferir informació sobre la implementació 
• Valorar el procés i els procediments 
• Optimitzar la planificació 
• Concretar 1' acció 
• Controlar dels inputs 

Cal recordar que no s'ha d'emmagatzcmar tota Ja informació, inó només la que ens pugi ser útil peral 
seguiment i l'avaluació que vulguem realitzar. Sobre aquest pum no s'insisteix prou, pero molt sovim l'excés 
d'informació suposa la imposibilitat de treballar-hi. La informació recollida ha de ser útil. 

Després: resuJtats 

Un cop conclos el projecte es realitzara la valoració entre el que es volia fer i el que s'ha fet, entre el que 
es volia aconseguir i el que s'ha aconseguit. És el moment en que poden realitzar contrastacions. 

Els conceptes que s'utilitzen són els de: 

11 • OUTPUT 1 PRODUCTE: que és el que hem realitzaL o ofert 
• OUTCOME 1 RESULTAT: que en resulta d'allo que hem realitzat o ofert 
• IMPACT /IMPACTE: quines conseqüencie~ se'n deriven 

Un cxemple seria: 
Producte: S'han reaJitzaL 30 hores de classe sobre avaluadó a un grup de 1 O persones 
Resultat: Aprenenlatge de les tecrnques avaluatives més habituals 
Impacte: Introducció de l'avaluació a les organitzacion<; i millora del sistema de gestió 

De contrastar diferents elements en sorgeixen alguns conceptes: 
Eficiencia: contrast entre el que es volia fcr i el que s'ha fer. Ús deis recursos. 
Eficacia: el que s'ha fet té un efecte. grau de compliment d'objectius 
Efectivitat: les hipotesis de treball eren correctes. L' efecte que es té és 1 'esperal 
Impacte: Com s'ha modificat la situació, com era abans i com és ara. Quines diferencies són degudes a la 

nostra acció. 
Adaptació: el que hem implementat era adequat a la demanda, a les característiques dels usuaris i a les pos

sibilitals de l'organització. Satisfacció deis usuaris 
Demanda: el que s'havia planificat responja a les demandes i ncccssitats 
Procés: la manera com s'han fet les coses és coherent amb els valors de la gent de l'organització 



De les mo)tes eines que hi ha per cercar informació de les fonts de que disposem, aquí desenvoluparem 
]'entrevista, l'observadó sistematica, l'enquesta, els gmps de discussió i la documentació. 

Entrevistes 

L' entrevista consisteix en parlar arnb una persona de manera extensa, permetent aprofundir en un tema o 
opin16. Les entrevistes són útils per adquirir una orientació sobre un problema o programa. Pol servir coma 
instrument per poder definir les hipotesis a comprovar en una enquesta. 

Es pot entrevistar a personal, voluntaris, gent propera, especialistes en el tema. 
Les entrevistes poden ser més o menys estructurades. És aconsellable seguir un guió, peró de manera fle

xible jaque cal estar obeJts a les idees i suggerencies que ens ofereixi la persona entrevistada. 

Observacions sistematiques 

Consisteix en observar i anotar que es veu. Es pot fer sempre que la presencia de )'observador no interferei
xi en el procés. L'observació pol ser més o menys distant (es pot fer d'observador tot participant en r activitat). 

Existeixen una varietat de tipus d'observacions, aquí presentero tres tipus segons el grau d'estructuració 
(Rossi i Freeman, p. 151) 

• Metode narratiu on l' observador/a anota el que passa en detall de manera ordenada, sense cap 
instrucció a seguí r 
• Observació guiada, L'observador/a ha de respondre una colla de preguntes. 
• Observació amb escales estructurades on !'observador/a ha d'omplir a partir d'uns barems pre
establerts. 

L' observació aporta malta informació, pero és difícil de rea.Litzar, demana molt temps i la informació que 
se n'extreu és difícil de sintetitzar 

Enquestes 

Les enquestes són útils perqué redueixen el biaix, i presenten] ' opinió d 'un gran grup. 
Es realitza quan es vol saber l'opinió d'una quantitat gran de gent. Permet analitzar agregant dades i es tre

balla estadísticament. 
Es poden recollir de diferents maneres: porta a porta, telefonicament, correu, via revista, en llocs públics. 
Segons com siguin les respostes les enquestes poden ser de dos tipus: obertes o tancades. Les obertes, on 

L'enquestat pot respondre ambles propies paraules, permeten més amplitud ambles resposles, pero resulten 
rnés difícils de sintetitzar. Les tancades, quan les respostes estan preestablertes, no permeten entrar en detalls, 
pero resulten més íacils de sintetitzar. Les preguntes obertes i tancades es poden combinar en un rnateix qües
tionari. 



Grups de discusió 1 focus group 

Es tracta de reunir a un grup i parlar d'un tema. El gmp es formar;¡ segons e]s objectius: es pot convocar un 
grup homogeni o a rcpresentants de diferents grups d'opinió. 

Un valor afegit en e l grüp de discusió és que amb aquests grups es fomenta la particlpació. Un desavan
tatge és que la gent que hi ha participar pugui veure que les seves opinions són tingudes en compte. 

Documentació existent 

La documemació existent pot ser produida dins o fora l'organització. Pot tenir moltes formes: llibres, publi
cacions, vídeos, fotografíes, diaris personals, documentació de treball, ... 

La documentadó produida fora l'organització és material rcalitzat per finalitats diferents a les que tindra 
l"avaluació que es vol realitzar. A vegades no s'hi té accés i caJ comprovar la validesa de les dades amb que 
treballen. 

Les produides dins l'organització, pel programa que estern trebaJlant, les podem dissenyar per adaptar-se a 
les necessitats de l'avaluació. 
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4- Creieu que la part teorica aporta els elements oecessaris per realitzar la part practica? 

no optim ~------T2 ______ ~3 ______ ~4r------5r------6T- optim 

5- Heu seguit el manual per realitzar una avaluac.ió a la vostra organització? 
SI D NO :J 

En cas que la resposta sigui no, iodiqueu-ne el motiu 

En cas que la resposta sigui sí, respondre: 

6- Que ha estat per vosaltres el més dificil d'aplicar? 

7- Que us ha estat facil d'aplicar·! 

' 

8- Quin ha estat el temps requerit per completar el disseoy de l'avaluació? Era el que esperaveu? 

9- Que us ha estat de rnés utilitat? 

10- Com heu utilitzat els resultats? 

11- Que cal millorar? Com? 

12- Altres comentaris 

Un cop complimeotat el qüestiooari, eovieu-lo, a : 
Pilar Pujol 
Torre J ussana 
Avda. Cardenal Vida! i Barraquer, 30 

08035 Barcelona 

Grades! 
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