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QUÈ ÉS LA LLIGA
DE DEBAT?
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“Una bona eina educativa
i de socialització amb altres

alumnes de la seua edat”
Javier Garcia Ra�  

Coordinador de l’IES Abastos de València
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DIÀLEG | EQUIPEQUIP | EXPRESSIÓ | RESPECTE

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és 
una competició dialèctica i intel·lectual en la qual 
diversos equips d’estudiants debaten sobre un tema 
polèmic i d’actualitat.

QUI PARTICIPA? 
La lliga s’adreça a un col·lectiu de 300.000 
estudiants i professors de 4t d’ESO, Batxillerat 
i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 anys) 
dels territoris de parla catalana (Catalunya, País 
Valencià, Illes Balears, Andorra, Franja de Ponent i 
Sardenya). 

QUI L’ORGANITZA?
La Lliga de Debat està organitzada per la Xarxa 
Vives d’Universitats, institució sense ànim de lucre 
que representa i coordina l’acció conjunta de 22 
universitats de 4 estats europeus. 
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FASES LOCALS
• Cada centre de secundària i batxillerat 

forma el seu equip de debat.
• Oberta la fase de preinscripcions, el centre 

ha d’inscriure el seu equip en aquella 
universitat on vulga participar. Vegeu 
al llistat adjunt les 14 universitats que 
organitzen fases locals.

• La Xarxa Vives d’Universitats comunica a 
cada institut en quina universitat ha estat 
admès per competir a les fases locals.

• Cada universitat organitza la fase local de la 
competició (entre instituts), d’on � nalment 
només un equip pot resultar guanyador. 

FASE FINAL
• Cada universitat estarà representada pel 

centre de secundària i batxillerat guanyador 
de la seua fase local.

• La competició entre equips � nalistes de 
l’anterior fase tindrà lloc de l’11 al 13 d’abril 
de 2018, a la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx (UMH).

COM
FUNCIONA?
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“Una experiència nova, enriquidora,
basada en el diàleg, la comunicació
i l’expressió, eines fonamentals
per a tots els àmbits de la vida”
Rosana Chover
Col·legi Parroquial Sant Josep · Tavernes de la Valldigna

UNIVERSITATS
ON PARTICIPAR
• Universitat Abat Oliba CEU
• Universitat d’Alacant
• Universitat d’Andorra
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Girona
• Universitat Jaume I
• Universitat de Lleida
• Universitat Miguel Hernández d’Elx
• Universitat Politècnica de València
• Universitat Pompeu Fabra
• Universitat Rovira i Virgili
• Universitat de València
• Universitat de Vic –

Universitat Central de Catalunya
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MOTIUS PER
PARTICIPAR

21
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INTERÉS PER
ALS ALUMNES
• Establiment d’un primer contacte 

amb les universitats i el seu entorn.

• Millora d’habilitats comunicatives: 
diàleg, síntesi, � uïdesa, correcció, 
comunicació no verbal.

• Adquisició de competències 
transversals per la vida acadèmica i 
professional futures: seguretat, treball 
en equip, documentació, anàlisi, 
creativitat, construcció del discurs, 
plani� cació i presa de decisions.

INTERÉS PER
ALS PROFESSORS
• Eina innovadora per al 

creixement personal de 
l’alumne en l’àmbit del 
multilingüisme.

• Augment de la visibilitat dels 
resultats de la tasca docent.

• Intercanvi d’experiències
amb altres professors.

INTERÉS PER ALS CENTRES
• Posicionament del centre educatiu 

com un ens competitiu i innovador.

• Assessorament i organització 
integral (incloent-hi despeses de la 
fase � nal) a càrrec de la Xarxa Vives
i les seues universitats membres.

És d’interès dels professors per
les seves possibilitats pedagògiques,

lingüístiques i socials.
Imma Morente

INS Ernest Lluch · Barcelona
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TEMA
• Tema de debat 2018: L’humor té límits?

COM FUNCIONEN ELS DEBATS:
• El primer dia se sortegen les posicions que els equips 

defensaran (a favor – en contra) en cada debat al llarg de 
la competició, excepte en els casos de la semi� nal  i � nal 
(el sorteig es realitzarà 5 minuts abans de començar cada 
debat).

• Els torns d’intervenció són sortejats 5 minuts abans de 
l’inici de cada debat.

• La durada dels debats és de 32 minuts i tenen la següent 
estructura: exposicions inicials, refutacions i conclusions.

• El jutges deliberen i comuniquen quin és l’equip 
guanyador de cada debat.  

DATES CLAU
• Preinscripció: del 2 d’octubre al 10 de novembre de 2017.
• Inscripció: del 20 de novembre al 15 de desembre de 2017.
• Fases locals a les universitats: gener/febrer de 2018.
• Fase � nal: de l’11 al 13 d’abril a la UMH.

PREMIS PER ALS CENTRES
• 1er premi: 1.500€ per a l’adquisició de material educatiu.
• 2on premi: 700€ per a l’adquisició de material educatiu.
• Millor orador: 300€ per a l’adquisició de material educatiu.

Els premis poden ser emprats per a l’adquisició de llibres, 
material escolar, didàctic o electrònic.

INFO / INSCRIPCIONS 
Més informació a:  www.vives.org   |  xarxa@vives.org

INFORMACIÓ
EDICIÓ 2018

“Estem summament
agraïts a la Xarxa Vives
per donar-nos aquesta
oportunitat i per
l’ambient acollidor
de l’organització”
Mercedes Rom
Institut Jaume Mimó 
Cerdanyola del Vallès
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Universitat Jaume IUniversitat Jaume I

Universitat de les Illes BalearsUniversitat de les Illes Balears

Universitat de SàsserUniversitat 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 DomitiaUniversitat de Perpinyà Via Domitia

Universitat Politècnica de València 
Universitat de València
Universitat CEU Cardenal HerreraUniversitat CEU Cardenal Herrera

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

Universitat d’AlacantUniversitat d’Alacant
Universitat Miguel Hernández d’ElxUniversitat Miguel Hernández d’Elx

XARXA VIVES:
22 UNIVERSITATS

*  Universitats organitzadores de fases locals



Organitza: 

Amb el suport: Soci institucional: 

Col·laboren: 


