
Preinscripció Lliga Debat de secundària i batxillerat 2023

Què és la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat?

Una competició d’oratòria en la  qual  diversos equips d’estudiants de diferents centres
docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat.

Qui pot participar?

Alumnat de 4t d’ESO, batxillerat (i equivalents) i cicles formatius d’entre 15 i 18 anys, de la
Franja de Ponent, Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya del Nord i
Sardenya.

Quins objectius té?

• Millorar les habilitats comunicatives dels participants que es troben en l’etapa formativa.

•  Fomentar l’adquisició de competències transversals com són la seguretat, el treball en
equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la planificació i
la presa de decisions.

• Proveir al professorat d’una eina d’innovació docent per al desenvolupament personal de
l’alumne en l’àmbit del multilingüisme

• Crear un espai de col·laboració entre els nivells d’educació secundària i superior.

• Oferir a l’alumnat un primer contacte amb la universitat.

Com es desenvolupa la competició?

La Lliga consta de fases locals i d’una fase final.

FASES LOCALS 

Es disputen entre els equips dels centres inscrits a una mateixa universitat. L’organització
és  responsabilitat  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, amb el suport de la Xarxa Vives d’Universitats. A Catalunya compta amb la
col·laboració del  Departament d’Ensenyament de la  Generalitat  de Catalunya,  al  País



Valencià amb la de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i a Andorra
amb la del Govern d’Andorra. 

FASE FINAL 

El  guanyador  de  cadascuna de les  eliminatòries  locals  passa  a  la  fase  final,  que se
celebrarà del 22 de al 24 de març de 2023. En aquest cas, l’organització és responsabilitat
de la Xarxa Vives. 

Calendari Lliga debat fase local al País Valencià.

Fases Local al País Valencià: 

Universitat d'Alacant

Del 2 al 4 de febrer de 2023.

Universitat Jaume I

Del 30 de gener al 3 de febrer de 2023.

Universitat Miguel Hernández

Del 2 al 4 de febrer de 2023. 

Universitat Politècnica de València

Del 6 al l'11 de febrer 2023. 



Universitat València

De l’1 al 4 de febrer de 2023 

Tema del debat per a 2023.

El tema del debat serà “Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?” i
serà el mateix per a tota la competició, és a dir, tant per a la fase local com per a la final. 

Inscripció

Els equips interessats a participar-hi hauran d’adscriure’s a alguna de les universitats de
la Xarxa Vives organitzadores de fases locals (vegeu la relació a www.vives.org), a través
del formulari que trobareu al mateix web. Cada centre competirà contra els equips d’altres
centres que s’hagen adscrit a la mateixa universitat de referència (1) . 

Cada centre només podrà inscriure un equip. Excepcionalment, i a criteri de la universitat
organitzadora de la fase local, es podria acceptar més d’un equip per centre. 

El preu d’inscripció en l’edició del curs 2022 - 2023 serà de 40,00 euros (IVA inclòs) ,
que es faran efectius a través d’una transferència a la Xarxa Vives d’Universitats una
vegada feta la inscripció i en rebre la factura corresponent per part de la Xarxa Vives. Els
equips finalistes de 2022 queden exempts d’aquest pagament. 

El període d’inscripció es dividirà en tres fases: 

• Preinscripció: del 19 de setembre al 20 d’octubre de 2022. 

• Comunicació de centres admesos: abans del 4 de novembre. 

• Acceptació de plaça: abans del 18 de novembre. 

• Formalització d’inscripcions: fins al 10 de gener de 2023. 

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  tal  de  formalitzar  la  inscripció,  el/la  capità/na-tutor/a  haurà  d’emplenar  la  fitxa
d’inscripció  de  cada  membre  de  l’equip  a  www.vives.org i  d’aportar  la  documentació
següent a la persona de contacte2 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: 

•  Certificat  del  centre  indicant  quines  persones  formen  part  de  l’equip  i  que  estan
matriculades al centre de batxillerat. 

http://www.vives.org/
http://www.vives.org/


• Fotocòpia del document d’identitat o passaport (inclòs el/la capità/na). 

•  Autorització de les  famílies  en el  cas  d’alumnat menor  d’edat  (participació  i  drets
d’imatge). 

1 L’adscripció d’un centre a una universitat és lliure. 

2 El web de la Xarxa Vives recollirà les persones de contacte. 

Premis

Fase local:

Participació a la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2023 de la
Xarxa Vives, 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.

• Segon premi, a l’equip subcampió. 700€ per a l’adquisició de material educatiu.

• Premi individual al 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. Tots els membres dels equips participants, així com el centre i el/la capità/ana,
rebran un certificat de participació en la competició. 

Documents Lliga Debat 2023.

- Bases 2023

- Reglament 2023

- Dossier participació centres 2023

Més informació:

Escola Valenciana

Ismael Vicedo Madrazo. 

Telèfon. 607 930 565

A/e. lligadebat@escolavalenciana.org

Universitat d’Alacant

Ismael Vicedo Madrazo 

Telèfon. 607 930 565

A/e. lligadebat@escolavalenciana.org

mailto:lligadebat@escolavalenciana.org
mailto:lligadebat@escolavalenciana.org


Universitat Jaume I

Inmaculada Usó Guiral
Tel.: 964387083 / 87
A/e: lligadedebat@uji.es

Ismael Vicedo Madrazo 

Escola Valenciana

Telèfon. 607 930 565

A/e. lligadebat@escolavalenciana.org

Universitat Miguel Hernández

Matilde Baño

Gestora d’Activitats Culturals i de Promoció Lingüística

Tel.: 966 658 830

A/e: m.bano@umh.es

Ismael Vicedo Madrazo 

Escola Valenciana

Telèfon. 607 930 565

A/e. lligadebat@escolavalenciana.org

Universitat Politècnica de València

Elena Fontana

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 963 877 007

A/e: efontana@upv.es

Universitat de València

Raquel Signes i Eva Llorens

SEDI – Servei d’Informació i Dinamització

Tel.: 963 864 935 i 96 386 4373

A/e: lliguesdebat@uv.es raquel.signes@uv.es eva.llorens@uv.es

Ismael Vicedo Madrazo 

mailto:eva.llorens@uv.es
mailto:lligadedebat@uji.es
mailto:lligadebat@escolavalenciana.org
mailto:raquel.signes@uv.es
mailto:lliguesdebat@uv.es
mailto:efontana@upv.es
mailto:lligadebat@escolavalenciana.org
mailto:m.bano@umh.es


Escola Valenciana

Telèfon. 607 930 565

A/e. lligadebat@escolavalenciana.org

mailto:lligadebat@escolavalenciana.org
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