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REPORTATGE

Totes les universitats públiques
del País Valencià participen en
la Lliga de Debat

La Lliga de Debat de
Secundària i Batxillerat:
una oportunitat per alumnes
i professors
IGNASI CASADESÚS

Aquest esdeveniment anual, organitzat per la Xarxa
Vives d’Universitats amb la col·laboració d’Escola
Valenciana i altres entitats de referència, va reunir a
l’última edició vora a 1.000 estudiants de 119 centres
educatius que formaren un total de 133 equips.
La competició dialèctica que cada any congrega alumnes i professors de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius (d’edats entre 15 i 18 anys) dels territoris de parla
catalana ha esdevingut una fita quasi obligatòria al calendari de molts instituts. Cada any, entre els mesos de
gener i febrer, els equips de debat que formen els centres educatius competeixen dialècticament en aquelles
universitats, organitzadores de les fases locals, on han
estat inscrits. A l’abril, els equips guanyadors de cada
fase local representen llurs universitats en la final de la
lliga, que aquest 2018 tindrà lloc a la Universitat Miguel
Hernández d’Elx.

A partir del mes de febrer, catorze universitats de la Xarxa Vives organitzaran fases
locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat a la Franja de Ponent, el País
Valencià, Catalunya, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya. En
el cas del País Valencià, totes les universitats públiques estan adscrites a aquesta
activitat basada en la capacitat d’oratòria de l’alumnat. Enguany, el tema d’aquestes
jornades dialèctiques és «L’humor té límits?»
La Lliga de Debat naix a partir de l’experiència de la Lliga
de Debat Universitària amb l’impuls de la Xarxa Vives i
de la Federació Escola Valenciana. Aquesta activitat fomenta l’ús de la paraula entre les estudiantes i els estudiants, sota el format d’un enfrontament dialèctic entre
diversos equips, en el qual es defensa una posició a
favor o en contra. La fase final tindrà lloc a la Universitat
Miguel Hernández d’Elx de l’11 al 13 d’abril de 2018.

El jurat de la competició valora capacitats com el treball
en equip, la solidesa de les argumentacions, l’originalitat del discurs, el bon domini del tema de debat, la fluïdesa i l’adequació en la intervenció, l’ordenació lògica
de les idees, el treball previ de recerca d’informació i la
correcció tant semàntica com formal.

La Lliga de Debat es constitueix com una experiència
de coneixement i creixement única per als alumnes,
que estableixen un primer contacte amb la universitat i el seu entorn. A més, la participació en l’activitat
millora les seues habilitats comunicatives, alhora que
fomenta l’adquisició de competències transversals per
la vida acadèmica i professional futures. Professors i
centres educatius han vist també la Lliga de Debat de
Secundària i Batxillerat com una eina innovadora per al
desenvolupament personal de l’alumne en l’àmbit del
multilingüisme, que fomenta la seua capacitat crítica,
tan necessària en la construcció d’una ciutadania activa, així com el creixement personal i intel·lectual que
implica la preparació i desenvolupament d’un debat.
L’activitat està organitzada per les universitats de la
Xarxa Vives, en concret: Universitat Abat Oliba CEU,
Universitat d’Alacant, Universitat d’Andorra, Universitat
Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Jaume I, Universitat de
Lleida, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat
Politècnica de València, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de València i Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. El diàleg,
l’expressió oral, el respecte i el treball en equip són els
elements clau de la Lliga de Debat, que en la propera
edició tractarà el tema: «L’humor té límits?».

