FICHA DA ACTIVIDADE FORMATIVA
PU09009

1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Xornadas Avaliación de Políticas Públicas: procedementos, métodos, prácticas e normas
GRUPO: Servizo EIP EGAP
ÁREA: Históricos EGAP
CUALIFICACIÓN:

ASISTENCIA

PLAN:

FONDOS EGAP

HORAS:

ADMINISTRACIÓN:

AUTONÓMICA

ESTADO:

CONVOCADO

ANO:

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

TIPOLOXÍA:

DIVULGACIÓN

EDICIÓNS:

10
2009
1

DATA MATRÍCULA: Do 19/02/2009 - 08:00h ao 24/03/2009 - 23:59h
RESPONSABLE: []

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
O obxectivo principal destas xornadas é presentar unha ampla introdución ao tema das políticas públicas desde unha
perspectiva práctica.
As sesión de dous días dividiranse de acordo co seguinte esquema. O primeiro día, as sesións centraranse nos
procedementos, instrumentos e métodos, e en cando e como usar a avaliación de políticas dentro do marco dunha
xestión pública moderna e eficaz. O obxectivo deste día é pois que os participantes se familiaricen cos conceptos e
marcos clave necesarios para comprender, xestionar e practicar a avaliación.
O segundo día dedicarase a presentar unha serie de experiencias a nivel nacional e local , presentándose casos
específicos de avaliación das políticas públicas xunto con casos de como organizar internamente a avaliación a nivel
gobernamental. O obxectivo deste día é ofrecer aos participantes experiencias que poidan servirlles como referencia
para desenvolver as súas propias opcións e modelos específicos
DESTINATARIOS
Persoal ao servizo das administracións públicas de Galicia e interesados en xeral.
PROGRAMA
- A avaliación no ciclo de formulación de políticas.
- A institucionalización dun sistema de avaliación e de integración da avaliación nos procedimentos presupuestarios –
O exemplo da Comisión Europea.
- Desenvolvemento e estrategias da Axencia Estatal de Avaliación e Calidade en España.
- A xestión das avaliacións como un procedemento de negociación.
- Encargar e Administrar Avaliacións. A experiencia de Galicia.
- Retos teóricos e prácticos na avaliación de políticas públicas
- Métodos e ferramentas de avaliación: técnicas cualitativas
- Avaliación dun programa de desenvolvemento rural. Unha experiencia práctica no País Vasco
- O manual da xestión de avaliacións: un caso práctico
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Non Hai.

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:

SANTIAGO

NUM. PRAZAS: 298

INICIO / FIN: 26/03/2009 a 27/03/2009

ESTADO: NORMAL - (DIPLOMAS EM.)

DATA EXAME:

DOCENTES NOMEADOS
NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
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