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Pla docent i presentació de la càpsula
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
L’objectiu general del curs és aportar els continguts bàsics per avaluar un projecte amb perspectiva de gènere. Així, es faciliten
els elements que cal avaluar i idees bàsiques sobre com fer-ho, a més d’elements bàsics que cal tenir en compte pel que fa al
moment d’avaluar i l’equip avaluador.

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

Aquesta càpsula inclou un vídeo de suport a partir d’un exemple pràctic. Es pot complementar aprofundint en els continguts amb
la lectura de la Guia 4. La perspectiva de gènere en l’avaluació d’un projecte.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

CONTINGUTS:
Inclou quatre unitats. La primera, sobre què és avaluar i per què és important posar-hi perspectiva de gènere; la segona, sobre què

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

avaluem en funció del tipus d’avaluació en què ens trobem; la tercera, sobre la importància de la composició de l’equip avaluador

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

DURADA:

per evitar biaixos de gènere, i la quarta, sobre la importància de triar els mètodes d’obtenció de la informació que captin millor la
realitat que volem conèixer (indicadors i evidències qualitatives).

5 hores.
AUTOAVALUACIÓ:
La càpsula permet una autoavaluació mitjançant un test interactiu al final de cada unitat i un exercici final amb un model de resposta.
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UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR I PER QUÈ CAL POSAR-HI PERSPECTIVA DE GÈNERE
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

L’avaluació és un procés clau en els projectes, ja que sense avaluar no podrem saber si aquestes intervencions són o han estat
positives i profitoses, ni quins aspectes cal corregir o millorar en el futur. És un procés sistemàtic d’anàlisi i valoració. I parlem de
procés i no de moment, perquè d’avaluacions no n’hi ha una, sinó moltes, i es poden fer en diferents moments del desenvolupament del projecte. Podem avaluar el disseny, la implementació, els productes/resultats o els impactes de les mesures.

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

Avaluar no és el mateix que monitorar o fer el seguiment d’un projecte. El mesurament periòdic d’indicadors o altres formes de
seguiment dels projectes és el monitoratge. Quan avaluem no només mesurem, sinó que hem d’emetre valoracions.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

En aquest sentit, la perspectiva de gènere és clau en tot procés d’avaluació. Tant la decisió sobre què cal analitzar com les valoracions
emeses tenen implicacions per a la promoció de la igualtat o el sosteniment d’inèrcies de desigualtat de gènere. Les persones que
avaluen no viuen fora de la societat, i per això la seva perspectiva pot contenir omissions, prejudicis o biaixos de gènere no volguts.
Les avaluacions poden ser ex ante (abans de posar en marxa el projecte, en la fase de disseny), es poden fer durant la implementació o bé ex post (un cop acabat el programa). Si volem introduir la perspectiva de gènere, depenent del tipus d’avaluació que
fem, voldrem saber:
— Ex ante: si el disseny respon a les problemàtiques existents en desigualtat de gènere i discriminació. En el marc d’una avaluació de necessitats o bé d’una avaluació del disseny.
— Durant la implementació: si els processos i mecanismes asseguren que s’aborda correctament el problema, incloent-hi la
desigualtat de gènere. En el marc d’una avaluació de la implementació del projecte (que també podria fer-se immediatament
després d’acabar el projecte).
— Ex post: si les nostres activitats i serveis s’han fet sense reproduir les desigualtats en el marc de l’avaluació del producte; i si
els resultats han implicat canvis en la situació de partida de la població destinatària pel que fa a la desigualtat de gènere, en
l’avaluació de l’impacte.
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PERSPECTIVA DE GÈNERE

Avaluar implica donar respostes a preguntes sobre la idoneïtat, el funcionament i l’efecte dels projectes d’intervenció. Per fer-ho,
cal concretar les preguntes d’avaluació, ja que només es poden obtenir respostes rellevants si les preguntes plantejades també ho
són. El procés de formulació de preguntes comença amb preguntes força genèriques, que cal anar concretant fins a aconseguir
que facin referència a aspectes observables (directament, a partir d’indicadors, o indirectament, a partir de la interpretació d’infor-

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

mació qualitativa). Que la primera formulació genèrica tingui perspectiva de gènere és clau. Després caldrà realitzar el procés
tècnic de concretar-la i formular-la en termes prou específics perquè es pugui obtenir informació precisa per respondre-la. A partir
d’aquesta concreció, es podran elaborar indicadors de mesurament o definir quines evidències qualitatives ens poden aportar la
informació que necessitem.
Un bon disseny del projecte inclou la planificació de l’avaluació amb perspectiva de gènere per poder garantir des de l’inici la
recollida d’informació sobre gènere que necessitem. En qualsevol cas, tot i que no s’hagi previst amb anterioritat, sempre es pot
avaluar la desigualtat de gènere que s’ha produït en les nostres accions, i també l’efecte del nostre projecte en les relacions o desigualtats de gènere de la població destinatària. Cal recordar que un projecte social o laboral sempre té efectes sobre la desigualtat
de gènere i que, com més en sapiguem, millor comprendrem el seu grau d’assoliment i èxit.
Per acabar aquesta unitat, és important recordar el següent:
— La perspectiva de gènere no és «fer un recompte de dones». Quan engeguem un projecte d’intervenció social ho fem amb
l’objectiu general de millorar les condicions de vida d’un individu, grup o col·lectiu o amb l’objectiu de resoldre un problema social identificat. Desagregar per sexe tota la informació disponible pot ser útil, però no és una finalitat en si mateixa. Les preguntes
d’avaluació han d’incorporar la perspectiva de gènere.
— Avaluar pot provocar resistències (de l’equip, l’organització o la institució), especialment si es pretén identificar l’efecte del
projecte en les desigualtats de gènere. Cal tenir-ho en compte abans de començar, preparant l’equip i preveient recursos per
fer-ho (com ara temps, assessorament o formació).

Càpsula
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UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

EXEMPLE: La inclusió de la perspectiva de gènere en el procés d’avaluació

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

Font: Elaboració pròpia a partir de ¿Cómo evaluamos el éxito de las políticas de igualdad de género? Criterios y herramientas metodológicas, de Maria Bustelo i Julia Fajardo-Espinosa.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 1
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

1) Per què és important avaluar amb perspectiva de gènere?
Opció a) P
 erquè sense avaluar amb perspectiva de gènere no podrem saber si la nostra intervenció ha contribuït a erradicar les
desigualtats de gènere.
Opció b) Per poder diagnosticar una problemàtica relacionada amb l’ordre de gènere establert.
Opció c) És recomanable per arribar a les dones i fer-les més visibles.
2) Marca l’afirmació correcta:
Opció a) N
 o preveure l’avaluació impossibilita determinar si hem dissenyat bé un projecte i si té efectes de gènere positius o
negatius tant en el seu desenvolupament com en la seva finalització.
Opció b) T
 ot i que no hàgim previst l’avaluació, encara som a temps d’avaluar i, en concret, d’avaluar-la incorporant la
perspectiva de gènere.
Opció c) Si no hem previst l’avaluació i el projecte està en marxa, hem de centrar esforços en l’avaluació de la planificació i de
l’execució.
3) Quina és la diferència entre avaluació i monitoratge?
Opció a) N
 o hi ha diferències, una necessita l’altra.
Opció b) L’avaluació és el mesurament periòdic d’indicadors o formes de seguiment, i el monitoratge implica avaluació però
també emetre valoracions.
Opció c) El monitoratge és el mesurament periòdic d’indicadors o formes de seguiment, i l’avaluació implica monitoratge però
també emetre valoracions.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

2.1 Avaluació del disseny
Aquest tipus d’avaluació és clau des d’un punt de vista de gènere. Pretén determinar com de coherents són els objectius, les activitats
que plantegem i els recursos que s’ha previst destinar per abordar una problemàtica. Normalment, la ceguesa de gènere es produeix

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

en la concepció del projecte. Encara que s’introdueixin mesures puntuals que tinguin en compte la perspectiva de gènere o que es
faci una implementació igualitària del projecte, si el disseny no té perspectiva de gènere, el projecte no contribuirà a la igualtat.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

En el marc de l’avaluació del disseny d’un projecte, és important identificar quina és la teoria del canvi del projecte. La teoria del
canvi (TdC) és l’esquema del funcionament d’un projecte que permet entendre com s’espera que els recursos i les accions realitzades produeixin els canvis desitjats. Quan s’identifica la teoria del canvi s’expliciten quines són les cadenes causa-efecte que
hi ha implícites en el disseny. Així, es fa explícita la relació entre la problemàtica, els objectius de canvi, els processos i accions
mitjançant els quals es pretén promoure el canvi i els resultats esperats. També s’identifica quins se suposa que són els factors de
context que s’han de produir perquè, efectivament, aquest canvi es doni. La teoria del canvi és important des del punt de vista de
gènere perquè permet detectar amb més claredat els biaixos i buits existents en les hipòtesis sobre les cadenes de canvi, i obliga
a posar llum sobre les expectatives i suposicions respecte als rols de gènere que es poden trobar al darrere dels supòsits de causa-efecte del projecte. Per exemple, si pensem que tota la població beneficiària es comportarà d’una determinada manera d’acord
amb esteretotips de gènere, o si creiem que tota la població beneficiària té unes determinades condicions de vida, necessitats i
prioritats, que en realitat només té un col·lectiu concret (normalment, homes adults). A més, la TdC és una comprensió de conjunt
de totes les parts del projecte, i per tant s’hi poden identificar inconsistències, com ara que unes parts del projecte incorporin la
perspectiva de gènere i d’altres no.
Tot i que no es plantegi una avaluació de la teoria del canvi, es poden avaluar aspectes del disseny des d’un punt de vista operatiu.
Es tracta de preguntes sobre si s’ha inclòs (i de quina manera concreta) la des/igualtat de gènere en els diferents components del
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UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

disseny del projecte: els objectius, les mesures, la metodologia, la comunicació i el pressupost. Es poden concretar preguntes com
les que es detallen en el següent requadre. A més, tingueu en compte que per aprofundir en la perspectiva de gènere en la fase de
disseny d’un projecte, hi ha una càpsula formativa específica (càpsula 2)

EXEMPLE: Preguntes en una avaluació de disseny:
— A qui s’ha adreçat el projecte i qui s’espera que se’n beneficiï?

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

— Com s’ha proposat modificar les desigualtats de gènere en l’àmbit d’intervenció?
— S’han previst en les metodologies participatives mecanismes per garantir que homes i dones de diversos col·lectius hi assisteixen i hi participen activament?
— Com s’ha previst evitar que les activitats reprodueixin rols i estereotips de gènere? I què s’ha previst fer per qüestionar-los o
revertir-los en cas que apareguin en la implementació?
— S’ha tingut en compte que les activitats proposades han de ser compatibles amb les obligacions domèstiques de les persones
participants o usuàries? De quina manera?
— S’ha previst que les actuacions del projecte es puguin rebre en un context de violència masclista? I en un context de fortes
jerarquies de poder en el context familiar? De quina manera?
— S’han previst mesures per garantir la igualtat i la no discriminació de gènere a l’equip?
— S’han previst mecanismes per evitar que l’equip reprodueixi els rols de gènere a l’hora d’atendre les persones usuàries?
— S’ha previst que hi participin persones expertes en gènere o bé que es faci formació en gènere a l’equip?
— S’ha previst un pressupost suficient per als objectius o accions relatius a la igualtat, inclosa l’expertesa en gènere?
— S’han reservat recursos per garantir el benestar emocional de l’equip de treball?
— S’ha previst un canal de comunicació amb la població destinatària ajustat a la diversitat d’usos quotidians d’aquesta població?
— S’ha previst l’ús d’una comunicació inclusiva i no sexista ni estereotipada?
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Atenció: Els informes d’impacte de gènere són una eina específica
Els informes d’avaluació prèvia d’impacte de gènere són una eina obligatòria per a les administracions públiques. S’apliquen a les
normes, les disposicions i les polítiques d’aquestes administracions abans d’aprovar-les (ex ante) amb l’objectiu d’incorporar-hi les

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

millores o correccions necessàries (Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre dones i homes). La definició d’avaluació prèvia d’impacte

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

«L’avaluació de l’impacte de gènere és una valoració, anàlisi o avaluació ex ante d’una llei, política o programa que permet iden-

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

de gènere és la següent:

tificar, de manera preventiva, la probabilitat que una determinada decisió tingui conseqüències negatives per a l’estat d’igualtat
entre dones i homes. La pregunta central de l’avaluació de l’impacte de gènere és: una llei, política o programa redueix, manté o
augmenta les desigualtats de gènere entre dones i homes?»
Font: Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere.

2.2 Avaluació de la implementació i del resultat
Avaluar la implementació o l’execució d’un projecte ha de tenir, entre altres propòsits, l’objectiu de determinar en quina mesura els
serveis o béns que s’estan duent a terme estan efectivament afavorint la igualtat, i els processos i dinàmiques implicats en la seva
realització també. L’avaluació del producte o resultats d’un projecte se centra a analitzar si s’ha executat el projecte acomplint els
objectius operatius sense desigualtats, i si, específicament, s’han assolit els objectius operatius dedicats a la igualtat.
En el cas que el disseny del projecte inclogués la perspectiva de gènere, es pretén identificar si s’ha evaporat el compromís per la
igualtat en els processos i els productes que en resulten. Aquesta evaporació és un fet molt freqüent, que frustra la contribució a
la igualtat de gènere de molts projectes inicialment dissenyats de manera sensible a aquesta qüestió.

Introduir la perspectiva de gènere en L’avaluació d’un projecte • 10

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

Com ja s’ha assenyalat, en el cas de l’avaluació de la implementació, a més d’analitzar els resultats provisionals, cal conèixer quins
han estat o estan sent els processos, dinàmiques o situacions que han provocat aquesta evaporació.
Les qüestions clau que cal analitzar (indiquem amb una I si fan referència a la implementació i amb una R si fan referència als
resultats) són les que s’apunten a continuació. Tingueu en compte, però, que per aprofundir en la perspectiva de gènere en la fase
de la implementació d’un projecte, hi ha una càpsula formativa específica (càpsula 3).
— Si l’ús dels serveis o la participació en les activitats és o ha estat equitativa i diversa (I/R). Cal saber si homes i dones estant utilitzant o participant en els serveis en funció de les seves necessitats. Per tant, no s’ha d’utilitzar de manera irreflexiva
el criteri de la paritat, sinó assegurar-se que la participació és proporcional a les necessitats realment existents. Altrament, cal
determinar per quina raó la participació no està sent equitativa: cal conèixer les circumstàncies i opinions de les persones que
no hi han participat o bé que han abandonat el projecte abans que finalitzés.
— Si hi ha una satisfacció dispar entre les persones usuàries (I/R). Si existeixen diferències entre la satisfacció d’homes i dones,
caldrà saber si aquesta diversitat es deu a les experiències de desigualtat en les activitats del projecte. Ara bé, tenint en compte
que les necessitats i expectatives d’homes i dones poden ser diferents, no és necessari que la satisfacció sigui idèntica. Sí que
han de ser-ho les possibilitats d’aprofitament.
— El grau de sensibilitat de gènere en contingut específic de les mesures (I/R), com ara si l’activitat explicita factors de desigualtat, si incorpora referents femenins d’interès, si posa en valor el treball de cura i domèstic, i si en qüestiona el repartiment,
entre altres aspectes a valorar.
— Si l’equip està aplicant o ha aplicat coneixements de gènere en la seva tasca (I/R). Per tant, es tracta d’avaluar els coneixements bàsics i la seva aplicació, així com l’existència d’espais formatius per a l’equip. Altrament, en cas que el personal no
tingui coneixements i s’hagi previst el suport de personal especialitzat, cal avaluar com està sent aquest suport, les hores
dedicades, l’impacte en el marc de referència, la feina de la resta de l’equip, etc.
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— Si l’equip està compost per homes i dones i no hi ha segregació horitzontal (I). En la majoria de projectes, ens interessarà que
hi hagi tant homes com dones, i que no hi hagi especialitzacions en les tasques que responguin als rols de gènere. En ocasions
ens pot interessar comptar només amb homes o amb dones amb l’objectiu específic de generar determinades relacions amb
els o les usuàries, sempre encaminades a afavorir la igualtat.

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

— L’existència d’espais de coordinció i comunicació interna (I) en espais de revisió i d’identificació i reconducció dels diferents
inconvenients que es poden trobar en la implementació (pel que fa a accions i a dinàmiques d’equip).

EXEMPLE: Preguntes per AVALUAR LA implementació o els resultats:
— El personal ha aplicat o aplica els coneixements de gènere en la seva actuació?
— El personal coneix i comparteix els elements de gènere del disseny?
— Hi ha una bona coordinació i una bona comunicació interna que garanteixen la transversalitat de gènere?
— Si el projecte és especialment sensible a les dinàmiques de gènere, es compta o s’ha comptat amb personal especialitzat?
— L’assignació de feines (previstes o imprevistes) i els mecanismes de coordinació són adequats i no provoquen desigualtats en l’equip?
— Com s’aborden les situacions discriminatòries o d’assetjament si es produeixen?
— Quantes persones estan rebent o han rebut els serveis? Hi ha algun perfil que no hi accedeixi o no l’aprofiti com s’esperava? Per
quina raó?
— La composició de les persones usuàries en funció del gènere varia substancialment en funció de qui presti el servei?
— Si s’havia fet un disseny sensible al gènere, s’estan fent o s’han fet totes les activitats previstes o se n’han eliminat? Aquesta
eliminació afecta indistintament a tothom o unes persones més que d’altres?
— Les accions específiques de gènere es mantenen, s’han mantingut o han perdut prioritat?
— La temporalització de les diferents etapes ha respectat els temps previstos per a la maduració dels canvis de les persones
beneficiàries (especialment si aquests canvis personals tenen a veure amb els rols de gènere)?
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

— El context de la intervenció ha canviat respecte del previst? Aquest canvi té o ha tingut un efecte en l’accés o l’aprofitament del
projecte? L’efecte ha estat igual per a les dones que per als homes?

2.3 Avaluació de l’impacte
L’avaluació de l’impacte se centra a analitzar si el projecte té un efecte concret sobre les persones participants i sobre el conjunt

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

de la població en el context d’actuació. Així, per impacte entendrem les conseqüències directes o indirectes del nostre projecte

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

Rarament una intervenció té efectes neutres en el gènere si les persones destinatàries no tenen igualtat d’oportunitats o condicions de

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

Cal identificar com impacta el projecte sobre la desigualtat de gènere de la població destinatària, sempre tenint en compte que aquesta

sobre un context o col·lectiu determinat.

partida, així que qualsevol intervenció destinada a homes i dones molt probablement tindrà impactes diferenciats, i a més el projecte haurà
interferit en la dinàmica de desigualtats en el context on ha actuat (ja sigui de manera positiva o negativa, empitjorant-la o no millorant-la).
desigualtat es produeix de forma molt específica en interacció amb altres desigualtats socials (d’edat, estatus administratiu o origen, etc.).
Així, quan s’avalua l’impacte, tres reptes importants són: en primer lloc, delimitar en quin grau s’ha produït el canvi en la desigualtat entre homes i dones. En segon lloc, saber en quina mesura s’ha produït gràcies (o per culpa) al projecte. Aquesta segona
dificultat és especialment rellevant en el cas del gènere, perquè es tracta d’una desigualtat multidimensional i estructural. Podrem
fer aquesta atribució de causalitat a partir d’una bona anàlisi del context i de l’ús d’hipòtesis sòlides i basades en experiències
prèvies o en la literatura especialitzada. En tercer lloc, cal identificar canvis imprevistos en les relacions de gènere. Les relacions
de gènere es manifesten de formes inesperades, específiques al context, complexes, en interacció amb altres factors de desigualtat i, de vegades, subtils. En aquest sentit els indicadors són importants, però també cal recordar que és important fer flexible la
mirada amb mètodes qualitatius.
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

Les qüestions clau que cal analitzar són les que s’apunten a continuació. Tingueu en compte, però, que per aprofundir en el coneixement de les diferents dimensions en què es produeixen desigualtats de gènere en el col·lectiu diana hi ha una càpsula formativa
específica (càpsula 1).
— La millora que perseguia el projecte s’ha produït en tots els col·lectius o només en alguns? Ha resolt o millorat el problema
social en homes i dones en la mesura que ho necessitaven?
— El projecte ha modificat les desigualtats en l’accés als recursos econòmics? La desigualtat entre homes i dones en els re-

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

cursos materials és un problema social universal, que es tradueix en cada context d’una manera diferent. Poden ser recursos
com ara el temps, els diners, la mobilitat o l’habitatge.
— El projecte ha modificat l’accés de les dones a àmbits clau de benestar? Són àmbits com ara la cultura, l’educació, la xarxa
relacional o la salut, on poden produir-se desigualtats de gènere que el projecte hauria de contribuir a minimitzar.
— El projecte ha reforçat els estereotips sexistes o els rols de gènere? En cap cas el projecte ha de reforçar idees o prejudicis
sobre la «feminitat» i «la masculinitat». D’altra banda, els rols de gènere (tasques i treballs) són més difícils de modificar, però
hauria de ser un dels objectius en bona part dels projectes i com a tal s’han d’avaluar.
— El projecte ha modificat les relacions de poder o violència dins la població diana? L’empoderament dels col·lectius en situació
de subordinació en el seu context familiar o comunitari és fonamental per al canvi i la millora socials d’aquests col·lectius. Si
s’han detectat, també és clau que hagi millorat la posició de les víctimes de violències masclistes, ja sigui sortint d’aquestes
situacions, o almenys tenint més a l’abast recursos o estratègies per sortir-ne.
— Les nostres intervencions estan comportant algun dels impactes anteriors en terceres persones amb vincles amb els o les
participants? És important tenir en compte els impactes indirectes. Per exemple, un projecte destinat a tenir cura de persones
dependents tindrà com a impacte indirecte una millora de la qualitat de vida de les persones familiars cuidadores, majoritàriament dones.
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UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR

Exemple: Els efectes del biaix de gènere en l’avaluació d’un projecte
En un projecte de promoció de l’ocupació a l’Alta Ribagorça, que consisteix en la rehabilitació d’un espai i la creació d’una cooperativa de consum de proximitat...:
— Una avaluació cega al gènere analitzaria la dinàmica de despoblament, com s’han enfortit les capacitats comarcals per a l’organització comunitària, si la rehabilitació ha estat adequada des del punt de vista productiu, si s’han incrementat els ingressos

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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de les persones que hi treballen i l’impacte sobre el consum local, etc.
— Una avaluació amb perspectiva de gènere analitzaria, a més, la distribució pel que fa al gènere del treball en la rehabilitació i la
posada en marxa de la cooperativa, si ha beneficiat els grups poblacionals més vulnerables, si ha tingut un impacte en el treball
reproductiu de la llar dels i les treballadores, si el desenvolupament del projecte ha implicat reduir el temps de descans i oci per
a les dones, etc.
Si no avaluem amb perspectiva de gènere, tindrem una idea esbiaixada de la realitat i molt probablement entendrem malament per
què el projecte està o no funcionant i assolint els resultats esperats.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

1) Les preguntes que orienten el disseny del projecte...
Opció a) S
 ón sempre diferents de les preguntes de seguiment i d’impacte.
Opció b) Poden ser les mateixes preguntes que ens fem a l’hora d’avaluar-ne el disseny, el seguiment i l’impacte.
Opció c) Són les mateixes que ens hem de fer quan avaluem aquest disseny.
2) En quin sentit és problemàtic fer una avaluació cega al gènere?
Opció a) N
 o és problemàtic.
Opció b) En el sentit que estarem fent una anàlisi superficial i esbiaixada dels resultats i impactes del projecte, i entendrem
malament el seu bon o mal funcionament.
Opció c) En el sentit que implicarà de facto haver fet un mal plantejament del projecte.
3) Marca la frase correcta:
Opció a) C
 ap frase és del tot correcta.
Opció b) Si disposem d’un projecte ben dissenyat, podrem saber quins són els impactes imputables a la nostra actuació.
Opció c) Si tenim un bon marc de referència, podrem saber com es relacionen les actuacions, resultats i impactes a curt termini
amb les desigualtats estructurals per raó de gènere.
4) Per què cal atendre els impactes de gènere del nostre projecte en l’accés a la cultura, l’educació, la comunitat o la salut?
Opció a) P
 erquè en cas que l’hàgim empitjorat, cal revisar i corregir les actuacions.
Opció b) Perquè podria passar que les nostres actuacions dificultessin encara més l’accés a aquests àmbits per part de
persones que ja ho tenen difícil (per exemple, per la manca de temps o recursos).
Opció c) T
 otes dues respostes són correctes.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES

Introduir la perspectiva de gènere en L’avaluació d’un projecte • 16

Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Qui ha d’avaluar? Possiblement, l’equip avaluador és l’equip que ha fet el disseny del projecte o que l’ha dut a la pràctica, tot i que en
els casos de projectes més grans l’avaluació es pot externalitzar a persones o empreses especialitzades. Sigui com sigui, l’equip
avaluador també té una posició en un context marcat pel gènere (la neutralitat total no existeix), de manera que cal assegurar
que adopti la perspectiva de gènere, partint de la necessitat de modificar les desigualtats de gènere actuals i aplicant aquesta

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

perspectiva en el seu treball avaluador. Alhora, assegurar la diversitat de veus és una de les maneres de garantir que no hi ha ex-

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

És necessari que els equips d’avaluació siguin mixtos i diversos. També cal que incorporin experiències socials diferents per

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

periències de desigualtat que queden ignorades.

altres raons (com ara l’edat o d’altres de rellevants en funció de quin sigui el projecte) i rols diversos relacionats amb el projecte.
Aquesta diversitat afavorirà la qualitat de l’avaluació com a mínim per dues raons: en primer lloc, les persones avaluadores poden
identificar situacions diferents i donar-hi una rellevància o interpretar-les de manera diferent. Aquests «significats en conflicte» es
poden posar sobre la taula i extreure’n conclusions conjuntes. En segon lloc, en el procés d’obtenció d’informació, i quan aquest
procés implica parlar amb persones relacionades amb el projecte (per exemple, durant les entrevistes o grups de debat), la diversitat facilita la comunicació tant amb homes com amb dones i amb diferents grups socials. Les persones, tant si són usuàries/
participants com si són tècniques del projecte, tenen diferents expectatives respecte del seu interlocutor, i la comunicació pot
variar. Si l’equip avaluador ho té en compte, pot fer que aquesta comunicació sigui més fructífera.
De la mateixa manera que a la resta de fases del projecte, també és necessari el coneixement o expertesa en gènere dels o les
avaluadores pel que fa al camp d’actuació del projecte. Si encarreguem l’avaluació a un equip extern, l’encàrrec ha de concretar
l’enfocament de gènere i incloure aspectes clau en relació amb la recollida de la informació i la perspectiva d’anàlisi pel que fa a
la igualtat de gènere.
Les expertes en avaluació amb perspectiva de gènere Maria Bustelo i Julia Espinosa-Fajardo assenyalen que hi ha un biaix de
gènere en les mateixes metodologies d’avaluació, ja que es consideren millor o més legítimes algunes formes de coneixement

Càpsula

Introduir la perspectiva de gènere en L’avaluació d’un projecte • 17

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

avaluatiu que d’altres, i això provoca l’exclusió de determinades veus (sovint les veus de les persones que més necessiten la
intervenció). Per exemple, els indicadors estadístics solen considerar-se fonts millors que els testimonis personals, sovint formulats de manera «molt emocional» o «poc objectiva». Tanmateix, aquests testimonis poden estar assenyalant elements molt més
rellevants que cal saber interpretar i que l’equip avaluador pot haver passat per alt inicialment. No adoptar un compromís amb la

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

igualtat de gènere i el respecte a totes les experiències és una ceguesa de gènere que pot quedar amagada sota una aparença
d’objectivitat i un llenguatge tecnocràtic. Aquestes avaluacions tecnocràtiques i sense contingut de gènere es poden convertir
en un coneixement inútil (o fins i tot perjudicial) per a les persones involucrades.
Per aquest motiu, és tan important escoltar les veus que normalment no són escoltades, i que solen expressar realitats (formes
de conèixer) de maneres considerades «poc rigoroses». Cal recordar que l’avaluació és un recurs molt poderós, ja que determina
la reorientació del projecte, o la percepció pública sobre el seu èxit o fracàs. És a dir, l’avaluació no és només una activitat tècnica,
sinó que té un rerefons sempre polític, així que cal assegurar la participació i tenir en compte l’impacte sobre les persones que
executen el projecte i, especialment, sobre les persones que en són usuàries o participants.
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

1) Qui ha d’avaluar el nostre projecte d’intervenció?
Opció a) E
 l mateix equip que l’ha dissenyat per assegurar que incorpora la perspectiva de gènere.
Opció b) Una empresa externalitzada que tingui expertesa de gènere.
Opció c) L’equip dissenyador o un equip o empresa externalitzada. Sigui qui sigui, cal que apliqui la perspectiva de gènere en el seu treball.
2) Completa la frase «Si cap persona de l’equip avaluador té certa expertesa en gènere...»
Opció a) É
 s positiu designar un/a dels membres de l’equip com a responsable de vetllar per la perspectiva de gènere, que
tindrà l’encàrrec de dotar de perspectiva de gènere el conjunt de l’avaluació.
Opció b) És positiu designar un/a dels membres de l’equip com a responsable de vetllar per la perspectiva de gènere, que
supervisarà i donarà el suport tècnic necessari.
Opció c) No podem avaluar amb perspectiva de gènere i cal externalitzar la tasca.
3) Marca l’afirmació més correcta:
Opció a) L
 a perspectiva de gènere s’ha d’introduir sobretot en el moment de la valoració. Les persones tenim biaixos fruit del
nostre context, que condicionen quins aspectes són percebuts com a rellevants i quins no.
Opció b) La perspectiva de gènere s’ha d’introduir principalment en la creació d’indicadors per al seguiment, per això són clau
els indicadors de gènere.
Opció c) La perspectiva de gènere s’ha d’introduir tant en la informació que es voldrà recollir com en la dimensió valorativa de
l’avaluació.
4) Completa la frase «Per fer una avaluació amb perspectiva de gènere cal tenir en compte que la posició de l’equip avaluador...»
Opció a) H
 a d’implicar la incorporació de veus diverses, per així poder evitar els biaixos de gènere que es poden produir.
Opció b) Ha de modificar-se en funció de quin sigui el projecte a avaluar, per adaptar la seva perspectiva.
Opció c) És privilegiada, ja que l’avaluació és un recurs de poder, al mateix temps que sempre és parcial, i que per tant ha de
comptar al màxim possible amb totes les persones implicades en el projecte.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
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UNITAT 4. METODOLOGIA (II). INDICADORS I EVIDÈNCIES QUALITATIVES
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

4.1 Evidències quantitatives i indicadors
Per obtenir informació rellevant hem de transformar les preguntes d’avaluació en unitats d’informació el més precises i rellevants
posibles. Aquestes informacions poden obtenir-se mitjançant metodologies qualitatives i també a través d’informació quantita-

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

tiva (d’origen quantitatiu o bé qualitatiu). Es tracta d’una tasca força tècnica a la qual podem aproximar-nos en aquesta càpsula
només de forma introductòria.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

Sovint fem una anàlisi estadística de les dades que tenim al nostre abast sobre l’execució dels nostres serveis, les percepcions
subjectives de les persones usuàries o participants, o les condicions de vida de la població de referència. Poden ser anàlisis específiques realitzades en un moment determinat. Però si són marcadors que comparem per comprovar-ne l’evolució, aleshores
són indicadors.
Els indicadors són variables que representen un aspecte determinat de la realitat. En el cas dels indicadors d’avaluació, representen algun dels elements del projecte (resultats d’actuacions, grau d’execució, impactes) i funcionen com un marcador a partir de
la seva comparació. Serveixen per monitorar (fer el seguiment) i per avaluar (quan s’analitzen i se n’extreuen conclusions).
Alhora, els indicadors no són dades en el buit o que siguin estàndards en qualsevol context. Es construeixen partint d’un marc
conceptual explícit (en aquest cas, la nostra teoria del canvi, on hem d’introduir la perspectiva de gènere) i han d’estar vinculats
al context del projecte (han de partir d’un coneixement amb perspectiva de gènere tant de l’equip com de la població destinatària). Cal ressaltar que no es pot pretendre fer una selecció tecnocràtica d’indicadors: en el buit, sense un coneixement previ de les
desigualtats i compromesa amb uns objectius d’igualtat determinats que l’orientin.
D’aquesta manera, la tria d’indicadors pot tenir un fort impacte de gènere. Un impacte polític, perquè permeten assenyalar la situació de desigualtat (ja sigui en la població destinatària o també en l’equip del projecte). Això contribueix a legitimar la necessitat de
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UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

la intervenció, i la necessitat de revisar elements del disseny o la implementació que poden estar esbiaixats. També té un impacte
tècnic, perquè permeten fer operativa la idea de (des)igualtat i concretar-la. En relació amb el projecte, haurem d’identificar quins
són els aspectes clau que necessitem mesurar per comprovar si contribuïm a millorar la igualtat, si hi estem incidint o no, o fins i
tot si estem fent més profundes les desigualtats de gènere.

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

Aquí cal recordar que els indicadors de gènere són una eina que ha pres molta importància en la introducció de la perspectiva de
gènere als projectes i les polítiques. La raó és que, si bé de forma retòrica s’ha incorporat de manera molt àmplia la idea de la trans-

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

versalitat de gènere (o mainstreaming de gènere), els avenços socials reals no són tan estesos. Per això, establir indicadors que
mesurin específicamente elements de desigualtats de gènere en els resultats o els impactes és una bona estratègia per mesurar
el compromís real i també per identificar en quins punts dels processos dels projectes aquesta perspectiva de gènere s’evapora.
A continuació assenyalem dos tipus d’indicadors utilitzats en les avaluacions:
— Indicadors de resultat (output): mesuren l’assoliment del nostre objectiu operatiu. Pel que fa els indicadors de gènere, hauran
de mesurar l’assoliment en funció del sexe de les persones usuàries i si s’estan incrementant o no les desigualtats de gènere.
— Indicadors d’impacte (outcome): mesuren el canvi social que s’ha produït gràcies a la nostra intervenció (a curt, mitjà o llarg
termini); és a dir, el grau de consecució dels nostres objectius generals o específics (però no operatius). Són indicadors socials
calculats sobre la població destinatària i sobre els quals es pot argumentar que han patit canvis a causa de l’acció del projecte.
Per acabar, cal assenyalar que qualsevol indicador s’ha d’interpretar i analitzar en el seu context. Això vol dir fer-ne una descripció
i atendre les seves concrecions. Per exemple, el més probable és que la «creació d’ocupació» es concreti de manera diferent en
les dones i en els homes (per a les primeres, sovint implica feines estacionals, parcials i precàries). En aquest sentit, és important
recordar que els indicadors «no s’interpreten sols».
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

EXEMPLE: Diferents tipus d’indicadors de gènere
DE RESULTAT
Focalitzats en la igualtat o l’equitat en el servei
— Diferència entre el percentatge de dones i homes atesos/participants: l’objectiu implícit és igualar el percentatge d’atenció a

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

homes i dones.
— Diferència entre la taxa de cobertura en homes i dones: l’objectiu implícit és el d’una cobertura equivalent en homes i dones.
Focalitzats en la resposta adequada a les diferències
— Grau de satisfacció de les dones o un col·lectiu específic de dones respecte a una activitat o alguna característica (horari, enfocament...): l’objectiu implícit és que la satisfacció de les dones (o un col·lectiu específic de dones) s’apropi a un valor que s’ha
decidit que és el desitjable per interpretar que aquell servei té èxit.
— Puntuació en una escala de valoració de l’esforç realitzat per a la participació en una determinada acció (per exemple, en relació
amb l’horari, a la sobrecàrrega de feina que pot provocar la participació en un projecte...): l’objectiu implícit és que cap participant puntuï per sota d’un llindar de referència mínim que es considera necessari per a l’èxit del programa.
D’IMPACTE
— Bretxa de gènere: (valor més alt – valor més baix) / valor més alt. Se sol expressar com un percentatge. Per exemple: Les dones
cobren 700 i els homes cobren 1.000. Les dones cobren un 30% menys del que cobren els homes.
— Comparació de dues raons: es comparen les relacions (quocients) entre variables per a cada grup social: a’/a’’ respecte a b’/b’’.
Se sol expressar com un %. Per exemple: un % de les dones treballen a temps parcial, mentre que en els homes aquesta situació
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

es produeix en un % dels casos. També es pot utilitzar el denominador i el numerador de forma inversa. Exemple: 10 catedràtics/50 professors, 2 catedràtiques/50 professores. Hi ha un catedràtic per cada cinc professors i una catedràtica per cada 25
professores.

4.2 Evidències qualitatives
Els indicadors o altres dades estadístiques no sempre ens permeten conèixer les desigualtats de gènere, tal com s’ha assenyalat
a la unitat 3. Permeten obtenir una determinada imatge (i una evolució o una comparació) d’una representació numèrica de fenòmens rellevants que han de ser el més acotats possible, però no ens aproximen amb la mateixa eficàcia a fenòmens complexos,
als «com» de les situacions identificades, ni tampoc als «per què», que requereixen aproximacions qualitatives i participatives.
D’altra banda, tampoc serveixen per identificar efectes imprevistos o situacions sobrevingudes en el projecte, que els indicadors
no mesuren perquè justament s’han dissenyat sense tenir-los en compte. En tercer lloc, alguns canvis subtils en les relacions o
en l’empoderament de les persones tampoc solen ser captats pels indicadors. Malgrat que sempre es pot convertir informació
qualitativa en informació quantitativa (assignant-hi valors), les evidències qualitatives poden ser més directes i permetre captar la
complexitat que caracteritza canvis importants en la igualtat o desigualtat de gènere sense simplificar-los en excés.
Recollir les percepcions i experiències de les persones que participen en el projecte permet:
— Identificar biaixos de gènere en la identificació i comprensió de la problemàtica i les necessitats.
— Millorar les hipòtesis sobre quines actuacions cal fer, com cal fer-les i quins efectes tindran en la població destinatària en
funció de les desigualtats i dels valors de gènere del context. En aquest sentit permetran millorar el disseny de l’avaluació i
dels processos d’anàlisi, definint variables (per exemple, per a l’elaboració de qüestionaris) i identificant persones i veus que
d’entrada no havíem considerat rellevants en altres mecanismes d’obtenció d’informació.
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

— Entendre les opinions de l’equip i també de les persones participants sobre l’adequació de gènere de les accions realitzades,
si els resultats obtinguts han estat òptims o han reproduït o agreujat desigualtats de gènere en la participació al projecte, i si
els canvis generats han estat favorables a la igualtat de gènere.
— Comprendre la cultura organitzativa de l’equip implementador del projecte, incloent-hi les normes implícites i els procediments

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

que poden provocar desigualtats entre homes i dones (de l’equip o de les persones beneficiàries).
Font: elaboració pròpia a partir de Toolkit: Eines d’avaluació per a les entitats del tercer sector social d’Ivàlua, pàg. 26-27.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

EXEMPLE: Instruments de recollida d’evidències qualitatives
Alguns dels instruments que es poden utilitzar són:
— Les entrevistes: ens permeten saber com les persones perceben i narren els fenòmens.
— Les dinàmiques grupals: són clau perquè permeten fer emergir com a fenòmens marcats pel gènere problemes que inicialment
es poden percebre com a individuals.
— L’observació: ens permet veure si les narracions es corresponen amb la pràctica.
Font: Elaboració pròpia basada en Toolkit: eines d’avaluació per a les entitats del tercer sector social d’Ivàlua, pàg. 26-27.
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

1) Marca l’afirmació correcta:
Opció a) Els indicadors d’avaluació representen algun dels elements del projecte i funcionen com un marcador a partir de la
seva comparació. Serveixen per monitorar i per avaluar.
Opció b) Els indicadors d’avaluació representen algun dels elements del projecte i funcionen com un marcador a partir de la
seva comparació. Serveixen per monitorar però no per avaluar.
Opció c) Els indicadors d’avaluació representen tots els elements del projecte i funcionen com un marcador. Serveixen per
avaluar.
2) En quin sentit els indicadors contribueixen a la perspectiva de gènere en un sentit polític?
Opció a) E
 n el sentit que permeten assenyalar la situació de desigualtat i legitimar la necessitat de la intervenció.
Opció b) En el sentit que permeten fer operativa la idea de (des)igualtat.
Opció c) En el sentit que permeten assegurar que no hi ha la necessitat de revisar elements del projecte.
3) Una metodologia qualitativa...
Opció a) P
 ermet treballar amb la diversitat de percepcions i saber si la diversitat es deu a les experiències de desigualtat.
Opció b) Ens pot ajudar a entendre l’heterogeneïtat d’impactes i fer emergir impactes que s’han produït, però que no pensàvem
que es produirien.
Opció c) Les dues respostes anteriors són correctes.
4) Completa la frase «A més d’identificar les situacions imprevistes...»
Opció a) q
 ue hem detectat de manera qualitativa, cal assenyalar-les i emplaçar al proper projecte a tenir-les en compte.
Opció b) la metodologia qualitativa ens pot servir per explicar què ha canviat i què no ha canviat, i el perquè dels canvis
inesperats.
Opció c) cal utilitzar metodologia quantitativa en la nostra avaluació perquè sempre ens mostrarà aquestes situacions.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Què vol dir avaluar i per què és
important avaluar amb perspectiva de gènere?

2) Tot i que hem fet actuacions per millorar les condicions de vida de les
dones i els interessos estratègics
de gènere, no hem identificat cap
canvi. Hem fracassat en la introducció de la perspectiva de gènere?

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

3) Explica la diferència entre els
indicadors de resultat (output) i
d’impacte (outcome) i posa un
exemple d’indicador de gènere
de cadascun:

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 1
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

1) Per què és important avaluar amb perspectiva de gènere?
L’opció correcta és la a.
Perquè sense avaluar amb perspectiva de gènere no podrem saber si la nostra intervenció ha contribuït a erradicar les
desigualtats de gènere.
2) Marca l’afirmació correcta:
L’opció correcta és la b.
Tot i que no hàgim previst l’avaluació, encara som a temps d’avaluar i, en concret, d’avaluar-la incorporant la perspectiva de
gènere.
3) Quina és la diferència entre avaluació i monitoratge?
L’opció correcta és la c.
El monitoratge és el mesurament periòdic d’indicadors o formes de seguiment, i l’avaluació implica monitoratge però també
emetre valoracions.

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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Càpsula

FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 2
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Les preguntes que orienten el disseny del projecte...
L’opció correcta és la b.
Poden ser les mateixes preguntes que ens fem a l’hora d’avaluar-ne el disseny, el seguiment i l’impacte.
2) En quin sentit és problemàtic fer una avaluació cega al gènere?

UNITAT 2. ELS
QUÈ OBJECTIUS
S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

L’opció correcta és la b.
En el sentit que estarem fent una anàlisi superficial i esbiaixada dels resultats i impactes del projecte, i entendrem malament el
seu bon o mal funcionament.
3) Marca la frase correcta:
L’opció correcta és la c.
Si tenim un bon marc de referència, podrem saber com es relacionen les actuacions, resultats i impactes a curt termini amb les
desigualtats estructurals per raó de gènere.
4) Per què cal atendre els impactes de gènere del nostre projecte en l’accés a la cultura, l’educació, la comunitat o la salut?
L’opció correcta és la c.
Totes dues respostes són correctes.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 3
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Qui ha d’avaluar el nostre projecte d’intervenció?
L’opció correcta és la c.
L’equip dissenyador o un equip o empresa externalitzada. Sigui qui sigui, cal que apliqui la perspectiva de gènere en el seu treball.
2) Completa la frase «Si cap persona de l’equip avaluador té certa expertesa en gènere...»

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

L’opció correcta és la b.
És positiu designar un/a dels membres de l’equip com a responsable de vetllar per la perspectiva de gènere, que supervisarà
i donarà el suport tècnic necessari.
3) Marca l’afirmació més correcta:
L’opció correcta és la c.
La perspectiva de gènere s’ha d’introduir tant en la informació que es voldrà recollir com en la dimensió valorativa de
l’avaluació.
4) Completa la frase «Per fer una avaluació amb perspectiva de gènere cal tenir en compte que la posició de l’equip avaluador...»
L’opció correcta és la c.
És privilegiada, ja que l’avaluació és un recurs de poder, al mateix temps que sempre és parcial, i que per tant ha de comptar
al màxim possible amb totes les persones implicades en el projecte.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR

1) Marca l’afirmació correcta:
L’opció correcta és la a.
Els indicadors d’avaluació representen algun dels elements del projecte i funcionen com un marcador a partir de la seva
comparació. Serveixen per monitorar i per avaluar.
2) En quin sentit els indicadors contribueixen a la perspectiva de gènere en un sentit polític?
L’opció correcta és la a.
En el sentit que permeten assenyalar la situació de desigualtat i legitimar la necessitat de la intervenció.

UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU

3) Una metodologia qualitativa...

UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

4) Completa la frase «A més d’identificar les situacions imprevistes...»

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

L’opció correcta és la c.
Les dues respostes anteriors són correctes.

L’opció correcta és la b.
… la metodologia qualitativa ens pot servir per explicar què ha canviat i què no ha canviat, i el perquè dels canvis inesperats.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Què vol dir avaluar i per què és
important avaluar amb perspectiva de gènere?

2) Tot i que hem fet actuacions per millorar les condicions de vida de les
dones i els interessos estratègics
de gènere, no hem identificat cap
canvi. Hem fracassat en la introducció de la perspectiva de gènere?

OCULTAR la resposta tipus

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

Avaluar vol dir analitzar i valorar si les nostres intervencions estan ben planificades
i si són positives i profitoses o, per contra,
són desavantatjoses i problemàtiques. Així,
ens serveix per delimitar el grau d’idoneïtat,
efectivitat i eficiència d’un projecte en el seu
conjunt (tant abans de posar-lo en marxa
com durant la seva implementació i finalització). Avaluar amb perspectiva de gènere
és important perquè la decisió sobre què
cal mesurar i les valoracions emeses les
pren un equip d’avaluació que no és aliè
a les relacions i les desigualtats de gènere, que pot caure en biaixos o prejudicis a
causa d’una cultura on l’androcentrisme i
els rols de gènere estan naturalitzats i ens
resulten, de vegades, invisibles. Un projecte
social o laboral sempre té efectes sobre la
desigualtat de gènere, i aplicar la perspectiva de gènere en l’avaluació permet detectar
si la nostra intervenció millora o agreuja
aquestes desigualtats.

3) Explica la diferència entre els
indicadors de resultat (output) i
d’impacte (outcome) i posa un
exemple d’indicador de gènere
de cadascun:

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Què vol dir avaluar i per què és
important avaluar amb perspectiva de gènere?

2) Tot i que hem fet actuacions per millorar les condicions de vida de les
dones i els interessos estratègics
de gènere, no hem identificat cap
canvi. Hem fracassat en la introducció de la perspectiva de gènere?

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

OCULTAR la resposta tipus

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

En cas que no detectem cap canvi o millora en les relacions de gènere, poden
haver succeït tres coses: que s’hagi mantingut l’statu quo de gènere, que s’hagin
accentuat les desigualtats, o bé que no
estiguem detectant-ne per limitacions de
l’avaluació mateixa. En el cas de les dues
primeres, la conclusió que extraurem és
que el projecte no ha satisfet l’obligació
de totes les actuacions públiques: revertir les desigualtats existents. En el tercer
cas, hem fet actuacions per millorar les
condicions de vida de les dones i els interessos estratègics de gènere, però l’avaluació no és capaç d’identificar aquests
canvis. En aquest cas, caldrà revisar el
marc, la diagnosi, la població diana, el
disseny i la implementació del projecte
per identificar on ha fallat, de la mateixa
manera que faríem amb altres aspectes
de l’avaluació.

3) Explica la diferència entre els
indicadors de resultat (output) i
d’impacte (outcome) i posa un
exemple d’indicador de gènere
de cadascun:

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
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FORMACIÓ
EN LÍNIA

AUTOAVALUACIÓ FINAL DE LA CÀPSULA 4
UNITAT 1. QUÈ ÉS AVALUAR
I PER QUÈ CAL POSAR-HI
PERSPECTIVA DE GÈNERE

1) Què vol dir avaluar i per què és
important avaluar amb perspectiva de gènere?

2) Tot i que hem fet actuacions per millorar les condicions de vida de les
dones i els interessos estratègics
de gènere, no hem identificat cap
canvi. Hem fracassat en la introducció de la perspectiva de gènere?

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

UNITAT 2. QUÈ S’HA D’AVALUAR
UNITAT 3. METODOLOGIA (I). QUI
AVALUA: UNA QÜESTIÓ CLAU
UNITAT 4. METODOLOGIA (II):
INDICADORS I EVIDÈNCIES
QUALITATIVES

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 4

3) Explica la diferència entre els
indicadors de resultat (output) i
d’impacte (outcome) i posa un
exemple d’indicador de gènere
de cadascun:

OCULTAR la resposta tipus
Els indicadors de resultat mesuren l’assoliment dels objectius operatius, i els
indicadors d’impacte mesuren el canvi
social que s’ha produït gràcies a la nostra
intervenció (a curt, mitjà o llarg termini).
Exemple indicador de resultat: diferència
entre el percentatge de dones i homes
atesos/participants al servei d’acollida.
Exemple indicador d’impacte: variació de
la bretxa salarial de gènere.

