
Lliga Debat de secundària i batxillerat 2019

LLIGA DEBAT 2019

Què és la Lliga de Debat?
Una competició en la qual diversos equips d'estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles
formatius (d’edats entre 15 i 18 anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema
polèmic i d'actualitat.
L’activitat té com a objectiu crear un espai de formació on els estudiants aprenguen 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.

Quins objectius té?
Fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, sota el format d’un enfrontament dialèctic
entre diversos equips, en el qual s’ha de defensar una posició a favor o en contra sobre
un tema d’actualitat, i on es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les
argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.
L’objectiu a mitjà termini és consolidar una lliga amb la participació d’equips del conjunt de
territoris.

Qui pot participar?
La participació  en la competició està oberta a  l’alumnat de 4t  d’ESO i  batxillerat  dels
centres.
Cada equip  participant  ha d’estar  format  per  un mínim de 3  persones  (2  oradors i  1
investigador) i un màxim de 5 persones (2 oradors i 3 investigadors).
Els equips han d’estar representats per un capità – tutor designat pel centre.
Cada centre ha d’estar inscrit com a participant en una universitat de la Xarxa Vives, que
és  on  competirà  contra  els  equips  d’altres  centres  que  s’hagen  adscrit  a  la  mateixa
universitat de referència.

Com es desenvolupa la competició?
La competició es desenvoluparà en dues fases: local i final. 
L’organització comunicarà als IES inscrits el lloc i les dates de la fase local. 
L’equip guanyador de cada fase local participarà en la final que tindrà entre els dies 3 i 5
d'abril de 2019 a la Universitat Oliba CEU (Barcelona) . 

Lloc on es desenvolupa la Lliga Debat 2019?
Escola Valenciana i les Universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló, Miguel Hernández,
Politècnica  de  València  i  València  informarà  als  equips  inscrits  els  lloc  on  es
desenvoluparà la fase local

Dies de la Lliga debat fase local al País Valencià.
Universitat d'Alacant
4 al 9 de febrer 2019

Universitat Jaume I
6 al 7 de febrer 2019

Universitat Miguel Hernández
4 al 9 de febrer 2019



Universitat Politècnica de València
4 al 9 de febrer 2019

Universitat València
11 al 16 de febrer 2019 

Els equips només hauran d'assistir un dia i en cas de passar a les semifinals 2

Tema del debat per a 2019.
«Calen les fronteres entre països?». 

El període d’inscripció es dividirà en dues fases.
- Preinscripció: de l1 d’octubre al 9 de novembre de 2018.
- Formalització d’inscripcions: del 19 de novembre al 14 de desembre de 2018.

Premi
FASE LOCAL
El premi de la fase local  serà la participació en la fase final  de la Lliga de Debat de

Secundària  i  Batxillerat  2019 de la Xarxa Vives,  en representació de la universitat  de

referència, amb les despeses de viatge i allotjament cobertes.

FASE FINAL

En la fase final es lliuraran els premis següents:

•Primer premi, a l’equip campió: 1.500€ en material educatiu.
•Segon premi, a l’equip subcampió: 700€ en material educatiu.
•Premi individual al millor orador/a: 300€ en material educatiu.

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

electrònic.

Tots els membres dels equips participants a la fase final rebran un certificat de participació

en la competició. L’IES i el capità-tutor rebran també un certificat de participació de la

Xarxa Vives d’Universitats.

Documents Lliga Debat 2019.
- Bases 2019

- Reglament 2019

- Dossier participació centres

- Cartell 

Més informació:
Escola Valenciana
A/e. lligadebat@escolavalenciana.org i lacivica.cat@gmail.com 
Telèfon. 607 930 565


