
www.vives.org

Obrint marcs 
d’intercanvi i reflexió  
des de la universitat

III SESSIÓ DE FORMACIÓ 
DE CAPS DE JUTGES DE LES 
FASES LOCALS DE LA
LLIGA DE DEBAT DE 
SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
DE LA XARXA VIVES

OBJECTIUS

- Aportar informació detallada i actualitzada per al correcte desenvolupament de la funció de cap de jutges de les fases locals de la Lliga de    
Debat de Secundària i Batxillerat. 

- Establir criteris comuns i homogenis per a la valoració dels debats: coherència entre fase local i fase final.

DESTINATARIS

Caps de jutges de les fases locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que organitzen les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats.

La sessió també està oberta als responsables tècnics de l’organització de les fases locals.

ANTECEDENTS

L’organització d’aquesta formació es va acordar en la sessió de revisió conjunta dels responsables tècnics d’organitzar les respectives fases 
locals de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat (LDSB), celebrada el dia 5 de juny de 2018.

Al gener de 2018 es va organitzar per primera vegada una jornada com aquesta amb l’objectiu d’establir criteris comuns i homogenis per a 
la valoració dels debats. Ha estat recurrent en els resultats de les enquestes que es passen als equips després de cada edició, constatar 
que una de les principals demandes de millora que fan és evitar la diferència que troben entre les valoracions dels jurats de les fases locals 
respecte les dels de la fase final.

Enguany els resultats de les enquestes ens mostren menys valoracions d’incoherència entre jurats fase local-fase final que en les edicions 
anteriors, però igualment hi ha algun cas que reclama més coordinació. Tenint això en compte, i també per l’experiència que suposa pels 
estudiants aquesta vivència, pel valor que els aporta, tant si els ha de servir com a pas previ per la final, o com a prova final del que han 
treballat, és obvi que cal repetir i, si cal, reforçar la sessió de caps de jutges per l’edició de 2020.

WWW.VIVES.ORG

10 de gener de 2020
Universitat Jaume I
Sala de premsa de Rectorat
Av. de Vicent Sos Baynat, s/n. 12071 Castelló de la Plana
Mapa i localització en el campus

PROGRAMA

 11:45 h INTRODUCCIÓ A L’ACTIVITAT
Maria Teresa Albero, cap de projectes de la Xarxa Vives d’Universitats

 12 h FUNCIONS DELS CAPS DE JUTGES, APLICACIÓ DE LA NORMATIVA I PROCEDIMENTS
Berta Solé, cap de jutges 2019 (fase final)
Vicent Rebollar, cap de jutges 2019 (fase final) i professor preparador d’equips

 14 h DINAR

 

DIVENDRES 10 DE GENER 

https://www.google.es/maps/place/Rectorado,+Avinguda+de+Vicent+Sos+Baynat,+12006+Castell%C3%B3+de+la+Plana,+Castell%C3%B3/@39.9945711,-0.071089,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd5ffe0fca9b5147:0x1368bf53b3a7fb3f!2sUniversitat+Jaume+I!8m2!3d39.9945711!4d-0.0689003!3m4!1s0xd5ffe0e933c73b7:0x407fb8e3e04a3107!8m2!3d39.9954316!4d-0.0683662
https://www.vives.org/files/2019/12/Localització-Fòrum-Vives-caps-de-jutges-LDSB.jpg
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Universitat Abat Oliba CEU. Universitat d’Alacant. Universitat d’Andorra. Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Barcelona. 
Universitat CEU Cardenal Herrera. Universitat de Girona. Universitat de les Illes Balears. Universitat Internacional de Catalunya. 
Universitat Jaume I. Universitat de Lleida. Universitat Miguel Hernández d’Elx. Universitat Oberta de Catalunya. Universitat de Perpinyà 
Via Domitia. Universitat Politècnica de Catalunya. Universitat Politècnica de València. Universitat Pompeu Fabra. Universitat Ramon Llull. 
Universitat Rovira i Virgili. Universitat de Sàsser. Universitat de València. Universitat de Vic · Universitat Central de Catalunya.

L’etiqueta de l’activitat serà #fòrumvives

 
INSCRIPCIONS

Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari fins al 20 de desembre.

La Xarxa Vives cobrirà el desplaçament d’una persona per fase local per assistir a la sessió. Si la universitat decideix enviar més d’un 
representant a la sessió, caldrà indicar en el formulari de participació quina és la persona que anirà a càrrec de la Xarxa Vives i quina/es a 
càrrec de la universitat.

Amb la col·laboració de:

PERFIL DELS FORMADORS

Berta Solé. L’any 2012 va formar part de l’equip universitari de la Universitat Pompeu Fabra, que va proclamar-se guanyador de la Lliga de 
Debat Universitària de la Xarxa Vives eixa mateixa edició. Durant els anys posteriors, va rebre altres premis relacionats amb les lligues de debat 
competitiu i ha exercit com a jutge en nombroses lligues de debat universitari i de secundària. Des de l’any 2016 forma part del projecte “lliga 
de debat a centres penitenciaris” de la UPF. Des del 2017 ha participat com a jutgessa de la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat, tasca que desenvoluparà de nou al 2020. Va col·laborar amb el Servei Educatiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) i amb l’Institut d’Humanitats de Barcelona. Actualment forma part de l’equip de PGE, com a regidora d’espais i com a coordinadora 
d’activitats del CCCB.

Vicent Rebollar. És professor de filosofia, d’àmbit lingüístic i social del PMAR i de l’optativa taller d’argumentació a l’IES Benigasló de la Vall 
d’Uixó. Ha desenvolupat un projecte de tertúlies intergeneracionals juntament amb la biblioteca municipal de la Vall d’Uixó i la Llar de Majors 
Sagrada Família de la mateixa ciutat. Ha participat com a formador de l’equip del seu centre des de la primera edició de la competició. Ha estat 
cap de jutges de la fase final del 2015 al 2017 i del 2019. Al 2018 l’equip de l’IES Benigasló va estar el subcampió de la fase final de la LDSB. 
És un dels coordinadors de la Lliga de Debat Escolar Raons per a Créixer on participen els col·legis de primària de la Vall d’Uixó. També és 
col·laborador del programa radiofònic el Café de Pipa que s’emet a Radio La Vall d’Uixó-Cadena Ser.

https://forms.gle/XTycKDjhPo4GRcF6A

