
TU
PRENS
LA PARAULA



QUÈ ÉS
LA LLIGA 
DE DEBAT?
És una competició de dialèctica en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) i Batxillerat de la Franja de Ponent, Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, 
Andorra, Catalunya del Nord i Sardenya debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat.

La Lliga s’adreça a un col·lectiu de 300.000 estudiants dels territoris de parla catalana.
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Perquè  és una oportunitat de formació en què els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip
i a saber defensar un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular. 

Perquè contribueix a fixar les primeres bases per la pràctica d’habilitats amb importància fonamental
en qualsevol àmbit professional.

PER QUÈ
UNA LLIGA DE DEBAT A 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT?

“Una bona eina educativa
i de socialització amb altres

alumnes de la seua edat”
Javier Garcia Raffi

Coordinador de l’IES Abastos de València
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 · DOCUMENTACIÓ 
•	Cerca	d’informació	sobre	el	tema	a	debatre	
•	Selecció	de	dades	per	a	la	defensa	de	cada	
posició	(a	favor	/	en	contra)

•	Ordenació	de	la	informació	recopilada 

 · TREBALL EN EQUIP  
•	Capacitat	de	coordinació	de	les	tasques
•	Debat	intern	per	a	la	selecció	d’arguments	
originals

•	Assumpció	de	rols	(lideratge...)
•	Selecció	dels	oradors

Els ESTUDIANTS són protagonistes del procés 
d’aprenentatge i consoliden el domini de competències 
bàsiques requerides.

Experimenten la seua progressió en primera persona, adquirint importants 
capacitats personals i professionals en diferents àmbits:

 · ARGUMENTACIÓ 
•	Planificació	d’arguments	amb	adequació,	
coherència	i	cohesió

•	Presentació	d’una	tesi	sòlida
•	Construcció	d’un	discurs	de	qualitat
•	Desenvolupament	d’arguments	per	
a	cada	posició

 · ORATÒRIA  
•	Seguretat	dels	oradors
•	Habilitat	mostrant	convenciment	de	la	
posició

•	Fluidesa	i	naturalitat	en	la	intervenció
•	 Implicació	en	la	interacció	oral	amb	una	
actitud	dialogant	i	d’escolta

•	Riquesa	de	vocabulari	
•	Capacitat	de	trobar	punts	febles	en	la	defensa	
de	l’equip	contrari

•	Respecte	i	valoració	positiva	de	la	diversitat	
lingüística	de	l’entorn	pròxim	i	d’arreu

UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA
per a estudiantat,
professorat i instituts

“No sabia que també hi 
ha #Lligadedebat ESO i 

batxillerat! Fantàstica sorpresa 
i orgullosa de l’Escola Virolai 

#SaltEsDialeg”
@crislampon
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Els PROFESSORS incorporen 
una nova eina educativa de 
primer nivell, que contribueix 
decisivament a complementar la 
formació de l’alumnat a través 
d’una activitat que afavoreix la 
participació i la implicació dels 
estudiants envers un objectiu 
il·lusionant i compartit:

•	Reforcen	les	competències	curriculars	
de	l’alumnat

•	Fan	visibles	els	resultats	de	la	tasca	docent
•	Potencien	l’aplicació	pràctica	dels	
coneixements	adquirits

•	L’aprofiten	com	a	exemple	de	treball	
interdisciplinar

•	Aprenen	d’experiències	alienes	en	l’àmbit	
del	debat

Els INSTITUTS potencien
la seua projecció
més enllà de l’àmbit geogràfic 
immediat i poden establir
i consolidar sinergies en la 
relació amb altres centres.

•	Oportunitat	d’interacció	amb	professorat	
i	estudiantat	d’altres	centres

•	Posicionament	com	a	instituts	proactius	
i	innovadors

•	Es	vinculen	amb	els	valors	educatius	
de	la	competició

UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA
per a estudiantat,
professorat i instituts

“En Secundària i Batxillerat,
aquest tipus d’experiències ajuden 

a desenvolupar unes habilitats socials
que segur que posaran en pràctica en el futur”

Ismael Vicedo, 
Escola Valenciana
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La Lliga de Debat és organitzada per la Xarxa 
Vives d’Universitats, institució sense ànim de 
lucre que, des de 1994, representa i coordina 
l’acció conjunta d’universitats de 4 estats 
europeus en ensenyament superior, recerca 
i cultura. La Xarxa és el referent per a l’acció 
conjunta de les 22 universitats membres i l’única 
plataforma que aplega administracions públiques 
i privades de tots els territoris de parla catalana.

Amb l’objectiu de fomentar l’ús de la paraula 
en públic i promoure el talent de l’estudiantat, 
la Xarxa va posar en marxa l’any 2005 la Lliga 
de Debat Universitària. Cada any, centenars 
d’estudiants participen a les lligues internes que 
organitzen les universitats per a triar els seus 
equips representants a la competició.

Amb aquest bagatge, la Xarxa impulsa des de 
l’any 2014 la Lliga de Debat de Secundària 
i Batxillerat. 

INSTITUTS
EN XARXA

“Una experiència molt 
profitosa per als alumnes; 
el contacte entre escola i 
universitat ha estat fantàstic”
Benet Martín González 
Coordinador de
l’Escola Virolai de Barcelona
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 · TOTS ELS TERRITORIS 

A la Lliga de Debat participen equips d’instituts 
d’arreu dels territoris de parla catalana, amb 
centenars d’estudiants units per un mateix 
projecte educatiu. La diversitat d’orígens és 
un dels aspectes que enriqueixen la competició 
i doten d’atractiu especial a la fase final, amb 
diferents accents del català.

 ·   FASES LOCALS: CONNEXIÓ 
   AMB LES UNIVERSITATS 

Les fases locals de la Lliga de Debat esdevenen, 
en molts casos, el primer contacte dels estudiants 
preuniversitaris amb les institucions d’educació 
superior. Un pont a la universitat que trenca 
barreres administratives i geogràfiques, per tal 
de permetre una major proximitat entre ambdues 
etapes del procés educatiu.

 ·  FASE FINAL:  
INTERCANVI I OPORTUNITAT

La fase final serveix per a mostrar el talent dels 
equips guanyadors de les fases locals, i a més 
compta amb el valor afegit de reunir alumnes 
de diferents orígens geogràfics, afavorint un 
intercanvi que permet establir nous vincles 
d’amistat i noves relacions entre els instituts.

Universitat de Lleida

Universitat d’Alacant

Universitat Miguel Hernández d’Elx6 



Universitat Jaume I

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Sàsser

Universitat de Girona

Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Lleida

Universitat d’Andorra

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Universitat de València
Universitat CEU Cardenal Herrera
Universitat Politècnica de València

Universitat Abat Oliba CEU 
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Universitat Internacional de Catalunya
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Ramon Llull

Universitat d’Alacant

Universitat Miguel Hernández d’Elx 7 



 · FASES: LOCALS I FINAL 
La base de la competició són les fases locals,
que es desenvolupen a les universitats de la 
Xarxa Vives. Els centres educatius trien una de
les universitats per a inscriure el seu equip.
La competició té lloc en espais de la universitat 
habilitats a l’efecte.

L’equip guanyador de les eliminatòries locals 
passa a la fase final, per competir contra els 
classificats de la resta d’universitats.

 · TEMA I POSICIONS 
En ambdues fases, els debats versen sempre 
sobre temes controvertits i d’actualitat. 
Consisteixen en una pregunta o afirmació que 
dóna lloc a posicions oposades: un equip estarà a 
favor i l’altre en contra. 

 · MECÀNICA DELS DEBATS 
El debat comença amb el sorteig de posicions 
(a favor – en contra) i cada equip té uns minuts 
per a fer una exposició inicial. Després hi ha 
torns de refutacions i finalment, s’exposen les 
conclusions.
Més detalls i reglament a www.vives.org.

 · PREMIS 
Els equips guanyadors de les fases locals es 
classifiquen per participar en la final, amb les 
despeses de mobilitat cobertes per la universitat 
de referència.

La fase final atorga els premis següents:
•	Equip campió.
•	Equip subcampió.
•	Millor orador/a. 

 · ORGANITZACIÓ 
Els centres educatius compten amb el suport 
de la Xarxa Vives a través de les universitats 
membres. A més de rebre tota la documentació 
necessària (bases, manual de participació, 
reglament, vídeos explicatius...), es programen 
xarrades informatives a càrrec d’estudiants 
universitaris amb experiència com a participants 
de la Lliga de Debat Universitària. 

COM
FUNCIONA?

“És tot un aprenentatge:
el treball en equip, valorar el bon ús

de la llengua, la relació entre
els diferents equips...”

Ana Labat Pascual
Coordinadora de l’equip

de Jesuïtes Lleida. Col·legi Claver
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PREPARA’T
PER LA
UNIVERSITAT

“La paraula sempre és important,
i aquí es conrea també la capacitat de diàleg,

d’escoltar, d’entendre l’argument del contrari.
És una activitat molt valuosa”

Josep A. Planell,
President de la Xarxa Vives d’Universitats

i rector de la Universitat Oberta de Catalunya
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 · INFO / INSCRIPCIONS 
Trobareu tota la informació a:  www.vives.org   |  xarxa@vives.org

COM HI PUC 
PARTICIPAR?

“Les companyes que van 
participar a la primera edició 

ens van dir
que era una experiència

que havíem de viure”
Balma Pardo Martí,

Alumna de l’IES J.B. Porcar,
Castelló de la Plana.

“He après que és molt 
important parlar 
pausadament, és molt útil per 
saber expressar-te
i saber parlar en públic”
Sara Romero,
Alumna de l’IES Serra Mariola,
Muro d’Alcoi.
Millor oradora de la II Lliga de Debat
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LES COMPETÈNCIES 
ADQUIRIDES PELS 
ESTUDIANTS 
APORTEN UN GRAU 
D’EXPERIÈNCIA 
D’ALT VALOR
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 ORGANITZA 

 AMB EL SUPORT 

COL·LABOREN


