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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.

PROCEDIMENT DE DEBAT

La competició es desenvoluparà d’acord amb el 
sistema de competició de l’edició. Tindrà lloc del 8 a 
l’11 d’abril de 2019, a la Universitat Abat Oliba CEU 
(Barcelona).

TEMA DE DEBAT

S’hauria de legalitzar la gestació subrogada?

PARTICIPANTS

La participació en la competició està oberta a 
l’alumnat de les universitats membres de la Xarxa 
Vives, que estiga matriculat en el curs acadèmic en què 
es realitza la competició.

Cada universitat podrà inscriure un equip 
participant que haurà d’estar format per un mínim 
de 2 i un màxim de 5 persones d’aquesta universitat. 
Aquest equip haurà d’estar representat per un capità o 
portaveu.

L’estudiantat interessat a participar-hi s’haurà de 
posar en contacte amb el capità/portaveu que haja 
designat la seua universitat de procedència. 

INSCRIPCIÓ

Els capitans dels equips inscrits hauran d’emplenar un 
formulari en línia amb les dades dels membres del seu 
equip i adjuntar-hi la documentació que justifique la 
matrícula durant el curs acadèmic. Amb posterioritat, 
l’organització verificarà que tots els membres de l’equip 
compleixen els requisits per a participar en la Lliga.

El preu de la participació per universitat serà 
de 900,00 € (anirà a càrrec de la universitat de 
procedència de l’equip participant). La inscripció serà 
efectiva en el moment de formalitzar el pagament.

Als equips que es donen de baixa després d’haver 

formalitzat la inscripció i el pagament, se’ls 
descomptarà el 10% del cost de la participació en el 
moment de la devolució, en concepte de despeses de 
gestió.

PREMIS 

 — Equip campió: 2.500 €.
 — Equip subcampió: 1.200 €.
 — Millor orador/a: 300 €.

La decisió es farà pública en tots els casos en el marc 
de la final.

NORMES GENERALS

Tots els equips hauran de complir el que estableix 
el reglament de la Lliga de Debat Universitària de 
la Xarxa Vives (disponible a www.vives.org). En cas 
que es produïsca alguna modificació en les bases de la 
competició, s’informarà els equips implicats a través 
d’un comunicat oficial.

TERMINI 

• Per confirmar la participació de la 
universitat: 23 de novembre de 2018.

• Per formalitzar la inscripció i el pagament:  
1 de febrer de 2019.

• Per confirmar la composició de l’equip: 8 de 
març de 2019.  En cas d’organitzar lligues 
internes, caldrà respectar aquest mateix 
termini per confirmar els membres de 
l’equip participant a la Lliga de Debat de la 
Xarxa Vives.

Política de privacitat: Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran incloses en els fitxers de l’associació Institut Joan Lluís Vives (Xarxa Vives d’Universitats - 
XVU) per a gestionar la vostra sol·licitud, petició, curs, jornada, congrés, concurs i qualsevol activitat que organitze i/o gestione la XVU. Aquestes dades es podran fer 
servir, així mateix, per a mantenir-vos informats a través de qualsevol mitjà de comunicació sobre cursos i beques de la nostra Xarxa i sobre informació general de la 
institució i dels seus socis. Els resultats podran publicar-se en la pàgina web de la XVU i en els punts habituals de la universitat/s que en formen part. Podeu accedir, 
rectificar, oposar-vos i cancel·lar les dades a Edifici Àgora, local 10. Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec. 12006. Castelló de la Plana.
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1. Per a participar en la Lliga de Debat cada universitat haurà de nomenar un 
capità i comunicar-ho a l’organització. 

2. Aquest capità actuarà com a portaveu de l’equip i com a intermediari amb 
l’organització (Xarxa Vives d’Universitats). 

3. El capità pot ser un antic alumne de la universitat, personal d’administració 
i serveis (PAS), un professor o un altre alumne en actiu. Si és un professor 
haurà d’estar desvinculat de qualsevol òrgan de la Lliga, siga jutge o 
organització. 

4. El capità s’encarregarà de:
• Emplenar un formulari en línia amb les dades dels membres del seu 

equip i adjuntar-hi la documentació que justifique la matrícula durant 
l’any acadèmic en curs.

• Servir d’interlocutor intermediari entre els membres de l’equip i 
l’organització (per exemple, per a notificar canvis en la composició de 
l’equip).

• Servir de portaveu de l’equip de la seua universitat durant la 
competició. Abans de cada debat haurà de facilitar al cap de jutges un 
escrit amb els noms de l’equip titular, especificant la funció de cada 
membre.

• També farà de portaveu de l’equip quan es vulga informar el jurat de 
la intenció de formular una objecció durant el transcurs del debat. 

Informació pràctica  
per als capitans d’equip
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5. La selecció dels membres de l’equip es realitzarà a l’arbitri de cada universitat. 
Des de l’organització proposem dues vies: 

a. Convocatòria oberta en la qual es realitze una prova per a valorar 
les aptituds dels candidats, i on el capità responsable esculla els 
estudiants que s’adapten més al perfil preestablert. 

b. Captació individual per part del capità, valorant els diferents rols dels 
membres del equip.  

6. Els membres dels equips han de tenir dues qualitats bàsiques: motivació i 
ganes de treballar. En un equip de 5 persones no tots han de jugar el mateix 
rol. És per això que el capità ha de valorar dues capacitats principals:

— ORATÒRIA:

a. La facilitat de paraula i les aptituds com a comunicador (llenguatge 
culte però entenedor, cultura general, utilització d’exemples, etc.).

b. Espontaneïtat i capacitat d’improvisació.
c. Autocontrol de la situació per exposar en públic l’argumentació 

(control dels nervis, gesticulació, entonació de la veu, etc.).
d. Carisma i utilització correcta del llenguatge no verbal.

— INVESTIGACIÓ:

a. Capacitat de síntesi.
b. Cerca ràpida en fonts fiables.
c. Coneixements per a arxivar correctament les dades de la investigació. 

A més d’aquests requisits individuals dels membres dels equips, els capitans 
han de tenir en compte alguns aspectes com a grup de treball:

a. Multidisciplina de l’equip: fóra bo la composició de l’equip per 
estudiants de diferents titulacions a fi de poder copsar les diferents 
llacunes que puguen sorgir en el plantejament del tema. 

b. Proximitat geogràfica i compatibilitat d’horaris. 
c. Imatge cohesionada de l’equip: hi ha aptituds humanes que es valoren 

positivament, com ara donar una bona imatge de treball en equip i 
companyonatge.
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