Edició 2020

Bases

«La tecnologia
augmenta la felicitat?»
organitza

OBJECTIU
Fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format
d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips, en el qual
s’haurà de defensar una posició a favor o en contra sobre un
tema d’actualitat, i on es valoraran capacitats com el treball
en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la
intervenció, i la correcció tant semàntica com formal.
TEMA DE DEBAT
La tecnologia augmenta la felicitat?
PARTICIPANTS
La participació en la competició està oberta a l’alumnat de
4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i
18 anys), dels centres educatius de la Franja de Ponent, País
Valencià, Catalunya del Nord, Andorra, Catalunya, Sardenya
i Illes Balears, que estiga matriculat en el curs acadèmic en
què es realitza la competició.
Cada centre només podrà inscriure un equip.
Excepcionalment, i a criteri de la universitat organitzadora
de la fase local, es podrà acceptar més d’un equip per centre.
Les universitats organitzadores de les fases locals poden fixar
un nombre màxim d’equips participants. Aquesta informació
es publicarà al web de la Xarxa Vives www.vives.org.
Cada equip participant haurà d’estar format per un mínim
de 3 i un màxim de 5 estudiants del mateix centre educatiu.
Caldrà garantir la diversitat de gènere en la composició de
l’equip. Haurà d’estar representat per un capità-tutor que
serà un docent del centre educatiu on estudien els membres
de l’equip.
Els equips que es classifiquen a cada fase local per assistir
a la fase final organitzada per la Xarxa Vives hauran d’anar
necessàriament acompanyats per 2 docents del centre.
FUNCIONAMENT
La competició es desenvoluparà en dues fases: local i final.
L’organització comunicarà als centres inscrits el lloc i les
dates de la fase local.
L’equip guanyador de cada fase local participarà en la
final que tindrà lloc els dies 22, 23 i 24 d’abril de 2020, a la
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).
15 dies abans de la fase final es publicaran els vídeos del
debat final de cada fase local al web de la Xarxa Vives.
Queda prohibit realitzar fotografies i enregistraments
d’imatge dins de les sales de debat, tant a la fase local com a
la final, sense la prèvia autorització de l’organització.
INSCRIPCIÓ
Els equips interessats hauran d’adscriure’s a alguna de les
universitats de la Xarxa Vives, a través del formulari que
trobaran a www.vives.org.
El període d’inscripció es dividirà en dues fases:
• Preinscripció: de l’1 d’octubre al 8 de novembre de
2019.
• Formalització d’inscripcions: del 19 de novembre al
13 de desembre de 2019.
L’assignació d’inscripcions a cada fase local a partir de les
preinscripcions vindrà determinada pels criteris següents:
• 0,50 punts per un centre guanyador de fase local en el
curs immediatament anterior.

•

0,25 punts per un centre que haja participat en
l’edició del curs anterior, independentment de la
universitat de destinació. Curs (edició de la LDSB)
immediatament anterior, no s’aplica per a anys previs.
Per rigorós ordre de preinscripció.
• Es reserva un 25% de les places per a centres nous del
total d’equips acceptats per cada fase local. Per rigorós
ordre de preinscripció.
Per formalitzar la inscripció, el capità-tutor haurà
d’emplenar la fitxa d’inscripció de cada membre de l’equip a
www.vives.org i d’aportar la documentació següent:
1. Certificat del centre indicant quines persones formen
part de l’equip i que estan matriculades al centre de
batxillerat.
2. Fotocòpia del document d’identitat o passaport (inclòs
el capità-tutor).
3. Autorització dels pares en el cas d’alumnes menors
d’edat (participació i drets d’imatge).
Aquesta documentació s’haurà de fer arribar a la persona
de contacte de la universitat de referència en el cas de
la Franja de Ponent, Catalunya, Illes Balears, Andorra,
Catalunya del Nord o Sardenya, i d’Escola Valenciana al
País Valencià.
El preu d’inscripció per cada equip a la competició en
l’edició del curs 2019 - 2020 serà de 35,00 euros, que es
faran efectius a través d’una transferència a la Xarxa Vives
d’Universitats en el moment de la inscripció.
PREMIS
• Fase local: participació a la fase final en representació de
la universitat de referència, amb les despeses de viatge i
allotjament dels membres de l’equip titular cobertes.
• Fase final:
—— Primer premi, a l’equip campió. 1.500€ per a
l’adquisició de material educatiu per al centre
educatiu.
—— Segon premi, a l’equip subcampió. 700€ per a
l’adquisició de material educatiu per al centre
educatiu.
—— Premi individual al millor orador. 300€ per a
l’adquisició de material educatiu per al centre
educatiu.
* Els premis poden ser emprats per a l’adquisició
de llibres, material escolar, didàctic o electrònic
per part del centre escolar.
NORMES GENERALS
Tots els equips hauran de complir el que estableix el
reglament de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat
de la Xarxa Vives (disponible a www.vives.org).
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