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LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI I DE SECUNDÀRIA I
BATXILLERAT - XARXA VIVES D'UNIVERSITATS (SALT 2015)

La Xarxa Vives http://www.vives.org/qui-som/ és una entitat sense ànim de lucre que
representa i coordina l'acció conjunta de 21 universitats http://www.vives.org/lesuniversitats/ de quatre estats europeus en ensenyament superior, recerca i cultura. Des
de l'any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis http://www.vives.org/serveis/
per a universitats, organitzacions públiques i privades i societat, amb l'objectiu de
contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social d'aquesta
regió universitària transfronterera de l'Europa Mediterrània *
Una de les seves moltes activitats és la Lliga de debat universitari.

La Lliga de debat universitari és una competició, en la qual, durant una setmana,
diferents equips d'estudiants universitaris debaten sobre un tema polèmic i d'actualitat.
Els equips representen la seua universitat i han d'estar formats per un màxim de cinc
persones -dos oradors, dos documentalistes i un reserva, a més d'un capità *
La Lliga de 2015 s'està desenvolupament a Salt (El Gironès) des de dilluns 23 a
divendres 27 de març http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat-universitari/xi-lligade-debat-universitari/ Els debats es poden seguir en directe a través dels enllaços que es
troben en aquest web.
Els debats son una oportunitat per exercitar i aprofundir en les capacitats de preparació
de les posicions a favor i en contra de la pregunta que es proposa, objecte del debat; les
dots d'oratòria i posta en escena, en la recerca d'elements gràfics i documentals, en el
respecte a les opinions oposades i en la cortesia cap a l'equip contrincant.
Enguany, per primera vegada la Lliga de debat s'estén als estudiants de secundària.
La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos
equips d'estudiants de 4t d'ESO i Batxillerat de diferents centres docents 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 equi i a saber defensar un tema tant a favor com en
contra, utilitzant el catlà com a llengua vehicular. La Lliga naix a partir de l'experiència
de la Lliga de Debat Universitari sota l'impyuls de la Xarxa Vives i de la Federació

Escola Valenciana https://www.escolavalenciana.com/.
http://www.vives.org/serveis/lliga-de-debat-universitari/lliga-de-debat-de-secundaria-ibatxillerat/
La meva participació com a jutge dels debats d'enguany, després de la participació en
els debats de 2014, és una nova oportunitat de participar en una iniciativa lloable des de
tots els punts de vista. Que els estudiants aprenguin a utilitzar les eines que el Debat els
proposa, és un avenç important en la seva formació i desenvolupament com a persones i
en la seva projecció intel·lectual i professional. La correcta transmissió dels
coneixements que els estudis universitaris els dona és cabdal pel seu futur.
L'extensió del Debat als alumnes de Secundària i Batxillerat és fonamental perquè
arribin a l'etapa universitària amb un bagatge que els ajudarà en el seu progrés personal i
intel·lectual.
La iniciativa de la Xarxa Vives d'Universitats mereix tot el reconeixement en l'encert de
la posta en pràctica d'aquesta política educativa.
* Fragments extrets del web de la Xarxa Vives.
Imatges: Xarxa Vives d'Universitats.

