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L’IES Porçons d’Aielo de Malferit, 

classificat per a la final local de la Lliga 

de Debat de Secundària i Batxillerat 

L'institut de Bocairent, l'altre de la comarca que participa en al 

lliga, hi competeix aquest dijous 

 
 

La quarta Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat ha començat aquest 

dimecres 15 de febrer per als equips dels centres educatius adscrits a la 

Universitat de València i a la Universitat Politècnica de València. Aquesta 

primera jornada de la fase local ha tingut bones notícies per als equips de la 

Vall que hi participen, i és que els de l’institut Porçons d’Aielo de Malferit que 

hi han competit han passat a la fase final de dissabte vinent. 

 

El tribunal, format per Ruth Mestre, Paula Cruselles i Rafael Martínez, ha 

tingut en compte factors com la capacitat de treballar en equip, la solidesa 

de les argumentacions, la fluïdesa en l’oratòria o la correcció tant semàntica 

com formal, entre més, en el transcurs de la fase eliminatòria local de la Lliga 

de debat entorn del tema d’actualitat ‘Els animals tenen drets?’. L’altre institut 

classificat és el Col·legi Parroquial Sant Josep de Tavernes de la Valldigna. 

Dijous, al Centre Cultural la Nau de València on es fan les competicions, 

participaran en aquesta fase local alumnes de l’institut de Bocairent. La final 

es disputarà dissabte. 

L’any passat, Miguel Gramage va rebre el premi al millor orador en la fase 

final de la lliga, com a membre de l’equip de l’IES Pou Clar d’Ontinyent que va 

arribar a la final nacional. 

http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat/lliga-de-debat-de-secundaria-i-batxillerat/
http://ontinyent.vilaweb.cat/noticies/miguel-gramage-millor-orador-en-la-lliga-de-debat-de-la-xarxa-vives-duniversitats/


Lliga de Debat 

 

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en què equips 

d’estudiants de quart d’ESO i de Batxillerat debaten sobre un tema polèmic i 

d’actualitat. L’activitat aporta un espai de formació on els estudiants aprenen 

a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en 

contra, amb el català com a llengua vehicular, una iniciativa nascuda a partir 

de l’experiència de la Lliga de Debat Universitari sota l’impuls de la Xarxa 

Vives i de la Federació Escola Valenciana. 

La lliga a nivell valencià consta d’una fase eliminatòria en la qual concorren 

els centres docents que s’adscriuen a la Universitat d’Alacant, la Universitat 

Miguel Hernández, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat Jaume I de Castelló, i d’una fase final. L’equip 

guanyador de cadascuna de les eliminatòries locals passa a la final absoluta, 

on hi arribaran equips provinents de tot el país, i que se celebrarà a la 

Universitat Pompeu Fabra els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017. 

La resta d’equips són adscrits a les universitats Abat Oliba CEU, Universitat 

d’Andorra, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, 

Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, 

Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Vic i Universitat Central de 

Catalunya. 

 


