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ARRIBA LA LLIGA DE DEBAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 2016 

 

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma.- 08/10/2015.- L'estudiantat de 4t 

d'ESO i Batxillerat dels territoris de parla catalana està convocat a la Lliga 

de Debat de Secundària i Batxillerat 2016 de la Xarxa Vives d'Universitats, 

que compta amb el suport d'Escola Valenciana al País Valencià, a més de 

la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra. 

  

La competició 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, contribuînt a l'adquisició 

de competències clau. A més, contribueix a fixar les primeres bases per a la 

pràctica d'habilitats amb importància fonamental en qualsevol àmbit 

professional. En definitiva, és una experiència única per a estudiantat, 

professorat i instituts participants. 

  

La Lliga s'adreça a un col·lectiu de 300.000 estudiants de la regió Vives, i hi 

pot inscriure equips qualsevol institut d'arreu del territori. La tercera edició, 

que es desenvoluparà durant el curs 2015-2016, tractarà el tema Internet 

ens fa més lliures?. Les universitats de la Xarxa acolliran 12 fases locals de 

classificació, els equips guanyadors de les quals participaran a la fase final. 

Aquestes competicions preliminars tindran lloc a les universitats Abat Oliba, 

Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Jaume I, 

Lleida, Politècnica de València i València (fase conjunta), Pompeu Fabra, 

Rovira i Virgili i Vic-Central de Catalunya. 
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Finalment, la Universitat Politècnica de València acollirà la fase final els dies 

29 i 30 d’abril de 2016. En aquesta fase hi haurà premis a l'equip campió, a 

l'equip subcampió i un premi individual al millor orador.  
 


	La Veu del País Valencià, 23.10.2015
	Lliga de debat de Secundària i Batxillerat


