
 

CONVOCATÒRIA DE PROVEÏDOR DE SERVEIS - Expert/a en Avaluació d'Impacte 

 

REFERÈNCIA DEL PROJECTE: 
101005305 – CUT ALL TIES— REC-AG-2020 
Cut All Ties. Innovació per fomentar el pensament crític abordant les violències masclistes a les 
primeres relacions sexoafectives  

 

CLIENT 

ABD Associació Benestar i Desenvolupament 
Carrer Quevedo 2, 08012 Barcelona, Espanya 
Tel. +34 932 89 05 30 
https://abd.ong/ 
CONTACTE: Mireia Munté, Coordinadora. 
 EMAIL: mmunte@abd-ong.org 

 

ANTECEDENTS DEL PROJECTE 

L’objectiu del projecte Cut All Ties (2021-2022) és abordar les violències masclistes en les 
primeres relacions afectives i sexuals a través del disseny i validació d'un programa educatiu 
basat en la gamificació i les noves tecnologies, que ajudi a sensibilitzar, prevenir i reduir les 
violències masclistes entre els i les joves de 14 a17 anys en sis escoles de secundària a 
Barcelona, Madrid i Milà, al llarg d’una intervenció pilot. 

El projecte està finançat dins del Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania de la Comissió 
Europea i està coordinat per ABD (Espanya) amb la participació de Fondazione ACRA (Itàlia) i 
CITIBEATS (Espanya). 

 

Les principals activitats del projecte són les següents: 

- Investigació entre els països socis (Itàlia i Espanya) per identificar 10 bones pràctiques 
a l’hora de prevenir les violències masclistes entre joves i específicament a les primeres 
relacions sexoafectives. 

- Recollida de 200.000 dades anònimes mitjançant la creació d’una Plataforma 
transnacional d’anàlisi de text d’Intel·ligència Artificial per identificar problemes 
socials urgents en relació a les violències masclistes i a les primeres relacions 
sexoafectives per part de la ciutadania general i els/les joves a Barcelona, Madrid i 
Milà. 

- Disseny d’un Programa de Capacitació i Formació a 6 instituts de la UE, per ajudar a 
prevenir i identificar les violències masclistes a les primeres relacions afectives sexuals 
dels i les joves. 

- Creació de 6 grups de joves feministes que es formaran i lideraran les accions als 
instituts seleccionats. 

- Validació del Programa de Capacitació i Formació als diferents instituts, formant 120 
joves i 120 professors i professores. 

- Campanya de sensibilització Europea: més de 200 accions de sensibilització 
desenvolupades pels i les joves per tal de prevenir les violències masclistes a les 
primeres relacions, mitjançant la metodologia The Social Coin, un sistema de 
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gamificació que promou cadenes d’accions amb impacte social. 

- Avaluació d’impacte transnacional per mesurar l’eficàcia del pilot en el canvi de 
normes/comportaments socials per part dels i les joves. 

- Desenvolupament d'una campanya d'incidència a nivell nacional i europeu que inclou 
la creació d’una xarxa de stakeholders i assessors/es del projecte, conferències 
nacionals i un seminari europeu. 

 

CONTEXT 

ABD busca una persona Expert/a en Avaluació d’Impacte (individual o en equip), que 
s’encarregui de l’avaluació de la intervenció als instituts per tal de comprovar empíricament 
l’eficàcia del pilot en el canvi de normes/comportaments socials. S’espera que l’Expert/a en 
Avaluació d’Impacte dissenyi l’avaluació d’impacte per al projecte i realitzi la validació del 
disseny de l’avaluació mitjançant l’anàlisi de les dades de les enquestes de base i de les 
enquestes finals basades en el pilot. Els resultats finals de l’encàrrec seran un Informe 
d’Avaluació del Procés; un Informe d’Avaluació d’Impacte que inclogui la metodologia, els 
resultats de la validació i les conclusions; un article científic basat en l’avaluació d’impacte i 
un Informe de Recomanacions Polítiques, basat en els resultats de l’avaluació. 

Objectius generals: 

- Avaluació de l’eficàcia d’un programa escolar de prevenció de les violències 
masclistes en les primeres relacions afectives i sexuals entre 120 estudiants (14-17 
anys) a Barcelona, Madrid i Milà. 

- Avaluació en termes de cost-efectivitat de la intervenció grup d'intervenció HS1 i 
grup control HS2.  

Objectius específics: 

- Avaluar el procés d’implementació de la intervenció en termes de cobertura i qualitat 
de (integritat, fidelitat a les activitats previstes i satisfacció) per tal d’identificar 
aspectes positius, negatius i millores. 

- Avaluar l'impacte de la intervenció en les opinions, actituds i sensibilització sobre abús 
psicològic i violència sexual i física que afecten les primeres relacions afectives i sexuals 
dels i les joves.  

- Avaluar l'impacte de la intervenció en el comportament sobre abús psicològic i 
violència sexual i física que afecten les primeres relacions afectives i sexuals dels i les 
joves.  

- Avaluar ambdues intervencions (HS1 i HS2) en termes de cost-efectivitat, per validar 
si HS2, tot i que és menys intensiu i menys costós, pot assolir els resultats de HS1.  

 

TASQUES I RESPONSABILITATS 

Disseny de l’Avaluació: Desenvolupar un disseny d’avaluació d’impacte que aïlli 
l’impacte causal de la intervenció en indicadors clau de resultat. Adaptar el disseny 
quasi experimental del projecte per a l’avaluació d’impacte i desenvoluparà un 
document detallat de disseny de l’avaluació d’impacte. Crear un gràfic Gantt que 
detalli el pla d’anàlisi i el període de recollida de dades acordats. Definir les mides 
de mostra necessàries per estimar els impactes del programa. Dissenyar les 
enquestes que s’utilitzaran per implementar el disseny de l’AI garantint que els 
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indicadors clau i els resultats es mesurin adequadament. En tot el procés es 
comptarà amb el suport de l’equip del projecte.  

 

Dissenyar l'avaluació de la implementació: Dissenyar un enfocament quantitatiu 

per al procés d’implementació per tal d’avaluar la cobertura i la qualitat en 

termes d’integritat, fidelitat i satisfacció: dissenyar el qüestionari dels/les 

estudiants i el qüestionari del personal educatiu. Dissenyar un enfocament 

qualitatiu per al procés d’implementació - desenvolupar un document 

metodològic per al grup de discussió dirigit a joves/professorat i una guia de 

qüestionaris per realitzar entrevistes en profunditat. També inclourà la definició 

de les fonts de dades i mètodes de recopilació i mesurament preferent mètodes. 
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Desenvolupar protocol de recerca: Identificar tots els requisits per a 

l’autorització ètica de les activitats d’avaluació d’impacte. A més, l’Expert/a en 

Avaluació d’Impacte liderarà el desenvolupament del protocol de recerca, que 

inclourà: 

• Visió general de la metodologia, recollida de dades i pla d’anàlisi. 

• Visió general de les mesures adoptades per a la protecció dels estudiants/ 

personal educatiu, inclosos el consentiment informat i la confidencialitat 

de l’enquestat 
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Activitats de preparació i implementació de l’avaluació d’impacte: Dirigir 

juntament amb l'equip del projecte totes les activitats relacionades amb la 

preparació i implementació de l'avaluació d'impacte, incloent: 

• Desenvolupar el pla de treball de camp amb els equips de terreny. 

• Supervisar les proves pilot amb els equips de terreny. 

• Elaborar/supervisar informes de progrés de la implementació. 
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Anàlisi estadístic de l'avaluació de la implementació: Crear i netejar una base de 

dades amb la informació obtinguda de les enquestes; anàlisi estadístic descriptiu 

de: 1) la formació rebuda pels/les joves, 2) les accions incloses en la intervenció 

per canviar el comportament i les opinions sobre abús psicològic i violència 

sexual i física en les primeres relacions afectives i sexuals.  
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Anàlisi estadístic de l'avaluació d’impacte: Desenvolupar l’anàlisi de les dades de 

base (base-line) i de seguiment/final per tal de validar el disseny de l’avaluació i 

verificar la qualitat de les dades produïdes. Concretament: 

• Fer un anàlisi estadístic rigorós utilitzant les dades recollides de les dues 

rondes d’enquestes amb l’objectiu d’avaluar els impactes de la intervenció 

als instituts. 

• Realitzar una exploració i control de la qualitat de les dades. 

• Realitzar una anàlisi bivariant de les dades obtingudes l’enquesta de base 

per descartar les diferències entre el grup d’intervenció i el grup de 

control. 

• Executeu una anàlisi de la puntuació de propensió, que és la probabilitat 

condicional que cada individu de la mostra hagi de ser assignat al grup 
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d'intervenció. L’estimació es farà a partir de variables de confusió 

relacionades amb les característiques sociodemogràfiques. 

• Es realitzarà una anàlisi bivariant per a l'escala de violència de parella i 

l'escala d'actituds envers les dones per a adolescents comparant 

l’enquesta de base i l’enquesta de seguiment/final, inclosa la variable 

d'intervenció (SÍ/NO). 

 

• Els models de regressió logística s’ajustaran per comparar la mesura de 

línia de base i de seguiment. L’estimació inclourà com a variable 

explicativa la intervenció/grup de control i la variable de puntuació de 

propensió classificada en cinc grups. 

Redactar l’informe d’avaluació d’impacte: L’informe inclourà: una introducció 

clara on s’indiqui la pregunta d’investigació i per què s’han implementat les 

intervencions; descripció dels mètodes realitzats durant l’avaluació 

i per què s’han utilitzat; els principals resultats i conclusions de l'anàlisi i 

conclusions basades en la interpretació de l'anàlisi de dades. L’informe inclourà 

mostres dels materials produïts durant el procés, ex: d’enquesta buida (doc), 

document metodològic per a la realització de grups de discussió, entrevistes amb 

equips de terreny, etc.) L’informe es realitzarà en format online, publicat al lloc 

web del projecte en diferents idiomes. Es comptarà amb el suport de l'equip del 

projecte per la redacció i amb l’equip de traducció i edició.  

Dies 
laborables: 
20 

Redactar l’article científic de l’avaluació d’impacte: Es publicarà en una revista 

d’accés obert en anglès. Es comptarà amb el suport de l'equip del projecte per la 

redacció i amb l’equip de traducció i edició. 
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Redactar l’Informe de Recomanacions Polítiques basat en els resultats de 

l'avaluació: les recomanacions es basaran en els resultats de la investigació. Les 

recomanacions es derivaran dels resultats de la investigació entre països que 

poden ser de valor i rellevància entre els estats membres i a nivell europeu. 

Format online, publicat a la pàgina web del projecte i es traduirà a EN/ES/CAT/IT. 

Es comptarà amb el suport de l'equip del projecte per la redacció i amb l’equip 

de traducció i edició. 
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Redactar l'informe d'avaluació del procés: Crear les plantilles per realitzar 

l'avaluació de la implementació a cada país i una plantilla única de tot el procés 

d'avaluació. L'informe inclourà la cobertura completa, satisfacció i fidelitat. 

Inclourà una descripció completa de la iniciativa que permetrà a algú que no hi 

hagi participat tenir una bona idea del que ha fet. 

Format, publicat a la pàgina web del projecte i en anglès. Es comptarà amb el 

suport de l'equip del projecte per la redacció i amb l’equip de traducció i edició. 
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ENTREGUES:   

• Informe sobre el desenvolupament d'un disseny d'avaluació d'impacte. 

• Finalització de qüestionaris  

• Dissenyar l'avaluació de la implementació i els qüestionaris. 

• Desenvolupament del Protocol de Recerca 



 

• Protocol del sistema de dades per a un seguiment i avaluació eficaços del projecte. 

• Informe d'avaluació del procés  

• Informe d’avaluació d’impacte 

• Article científic de l’avaluació d’impacte 

• Informe de recomanacions polítiques  

 

CALENDARI 

 

HABILITATS I EXPERIÈNCIA NECESSÀRIES 

Formació: 

• Màster en estadística o àmbit similar. 

• Doctorat és un avantatge. 

• Anglès C1 mínim.  

Experiència: 

• Experiència mínima de 5 anys en avaluació. 

• Experiència d’almenys cinc anys en la realització d’anàlisis estadístic amb un 
enfocament en aproximacions experimentals o quasi experimentals. L’experiència en 
programes educatius i la prevenció de la violència masclista entre joves és un 
avantatge. 

• Coneixement de bones pràctiques i indicadors per mesurar els canvis de 
comportament, incloses les tendències actuals en gestió, seguiment i avaluació. 

• Es tindrà en compte l’experiència treballant amb organitzacions 

Fins al  

10.06.2021 

 

Presentació d’ofertes 

28.06.2021 Comunicació dels resultats de l’avaluació a les persones licitadores. 

Juliol 2021– 
Octubre 2021 

Disseny de l’avaluació / Disseny de l’avaluació de la implementació / 
Desenvolupament del protocol de recerca 

Novembre 
2021-Abril 
2022 

Activitats de preparació i implementació de l’avaluació d’impacte 

Gener 2022-
Març 2022 

Intervenció als instituts. 

Abril 2022 – 
Maig 2022 

Anàlisi estadístic de l’avaluació de la implementació / Anàlisi estadístic de 
l’avaluació d’impacte 

Juny 2022 – 
Octubre 2022 

Informe d’avaluació d’impacte / Informe d’avaluació del procés / Article 
científic d’avaluació d’impacte / Informe de recomanacions polítiques 



 

internacionals/projectes europeus. 

 

PRESSUPOST 

L’import disponible per al servei és de 8.000 € amb impostos inclosos. 

 

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

L’oferta s’ha d’enviar per correu electrònic a mmunte@abd-ong.org com a màxim el 10 de 
juny de 2021, indicant a l’assumpte “Expert/a en Avaluació d’Impacte- Cut All Ties”. 

L'oferta ha de contenir:  

• CV detallat en anglès. 

• Proposta financera (amb desglossament pressupostari) en anglès, que especifiqui la 
tarifa de consultoria diària en funció del treball definit als Terme de referència anteriors. 

 

CRITERI D’AVALUACIÓ  

L'oferta serà avaluada per un comitè format per 2 representants d'ABD i 1 representant de la 
Fondazione ACRA. Amb una puntuació màxima de 100/100, els criteris d'avaluació seran: 

- Criteris tècnics: de 0 a 80 punts 

- Oferta econòmica: de 0 a 20 punts 

Els resultats d’aquest procediment es comunicaran el 28 de juny de 2021. 

 

INFORMACIÓ: 

Les sol·licituds d'informació es poden enviar a mmunte@abd-ong.org 

 

GARANTIA I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES 

ABD assumeix la responsabilitat del tractament de dades amb l’obligació de garantir la màxima 
confidencialitat, aplicant la normativa sobre el tema prevista pel GDPR 2016/679 de la UE. 

D’acord amb els drets conferits per la normativa vigent en matèria de protecció de dades, 
podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió i 
oposició, així com revocar el consentiment atorgat dirigint la vostra sol·licitud a ABD-
ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO , C / QUEVEDO 2, 08012- BARCELONA o a 
protecciondedatos@abd-ong.org També podeu contactar amb l’autoritat de control 
competent (AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES) per presentar una reclamació que 
consideri oportuna. 

Podeu posar-vos en contacte amb la nostra delegada de protecció de dades: la Sra. Olga Gibert 
al correu electrònic: dpo@abd.ong  
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