
DOSSIER DE PARTICIPACIÓ



La Xarxa Vives d’Universitats organitza una 
Lliga de Debat Universitària des de l’any 
2005 i una Lliga de Debat de Secundària 
i Batxillerat des de 2014. Hi han participat en 
total més 5.000 estudiants de Catalunya, Andorra, 
Illes Balears i el País Valencià.

La Lliga de Debat és una competició dialèctica que 
facilita l’acompliment d’objectius pedagògics en l’àmbit del 
multilingüisme i que fomenta l’adquisició de determinades 
capacitats, habilitats i competències que marquen els programes 
curriculars. Les universitats creuen en la Lliga de Debat com una 
activitat que consolida competències transversals necessàries per 
al desenvolupament professional dels seus estudiants. Pel que fa als 
destinataris del programa, l’alumnat, veuen millorades les destreses 
comunicatives i adquireixen habilitats tan importants per la vida 
acadèmica i professional com són l’oratòria, el treball en equip, la 
creativitat, l’anàlisi, la planificació o la presa de decisions. En el cas 
de l’alumnat de secundària i batxillerat, a més, estableixen un primer 
contacte amb la universitat.

La Lliga de Debat Sènior
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https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-universitaria/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/
https://www.vives.org/programes/estudiants/lliga-debat-secundaria-batxillerat/


Ara bé, aprendre a argumentar, a escoltar amb respecte 
les idees dels altres, a contemplar un mateix fet des 
de diferents punts de vista, a construir el plantejament 
d’una posició amb les aportacions del propi equip, 
són destreses que van més enllà del desenvolupament 
professional. El procés de documentació, la coordinació i 
el treball en grup, la construcció d’un discurs de qualitat 
i el desenvolupament d’habilitats socials, entre d’altres, 
són aspectes relacionats amb l’esperit crític i l’exercici 
d’una ciutadania democràtica al llarg de la vida. 

Per aquest motiu, el curs 2021-2022 el Grup de Treball de 
Programes Sènior de la Xarxa Vives acorda impulsar una 
edició pilot de la Lliga de Debat adreçada a l’alumnat 
sènior, des d’un enfocament basat en l’envelliment actiu 
que reconeix que, en les persones grans, les necessitats 
intel·lectuals, culturals i socials no minven amb el pas del 
temps i que activitats formatives com aquesta poden 
cobrir perfectament aquestes necessitats acomplint una 
funció social inclusiva i de ciutadania plena. Els resultats 
d’aquesta edició pilot confirmaren la conveniència 
d’incorporar la Lliga de Debat Sènior de manera 
permanent al pla d’actuació anual de les universitats de 
la Xarxa Vives. 

https://www.vives.org/programes/programes-senior/
https://www.vives.org/programes/programes-senior/
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Informació clau

Una competició en la qual diversos equips d’estudiants 
de programes sènior de diferents universitats de la Xarxa 
Vives debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat.

• Millorar  les habilitats comunicatives dels participants.
• Fomentar l’adquisició de competències transversals 

com són la seguretat, el treball en equip, la creativitat, 
la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs, la 
planificació i la presa de decisions.

• Afavorir la convivència i l’intercanvi d’experiències 
entre l’alumnat de diferents programes sènior de les 
universitats de la Xarxa Vives. 

• Oferir a l’estudiantat sènior oportunitats de creixement i 
d’autorealització que milloren la seua qualitat de vida. 

La participació en la competició està oberta a l’alumnat 
dels programes sènior de les universitats membres de la 
Xarxa Vives, que estiga matriculat en el curs acadèmic en 
què es realitza la competició. Els equips representen la 
seua universitat i han d’estar formats per un mínim de 2 i 
un màxim de 5 persones.

Cada equip haurà d’estar representat per un capità o 
capitana.

Mesos abans del començament de la Lliga es fa públic 
el tema del debat. Durant la competició, els equips 
no coneixen quina posició han de defensar (a favor 
o en contra) fins a uns minuts abans de començar 
cada enfrontament. Un equip de jutges decideix quina 
argumentació s’ha realitzat amb el màxim rigor i de la 
forma més convincent possible, d’acord amb els criteris 
establerts a les bases de la competició.

L’edició 2023 de la Lliga de Debat Sènior serà acollida per 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

Què és la Lliga de 
Debat de Sènior?

 
Quins objectius té?

Qui pot participar?

Com es desenvolupa la 
competició?

https://www.vives.org/lliga-de-debat-senior/#UniversitatsLDS
https://www.vives.org/lliga-de-debat-senior/#UniversitatsLDS
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Informació clau

CALENDARI CURS 2022/2023

30

Promoció

Pagament de la quota 
d’inscripció

Termini de preinscripció

Sessió de formació del jurat

Preinscripcions

Formalització de la 
composició dels membres 
de l’equip

Comunicació d’equips 
acceptats

Sessió de formació i resolució 
de dubtes per als equips 
participants

Lliga de Debat Sènior

Nov. Des. Gener Feb. Març Abril Maig Juny

21

P/D

P/D

6

28

31      -      2
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Com participar en la Lliga de Debat 
Sènior?

COMPOSICIÓ

Cada equip participant ha d’estar format per un mínim de 2 i un màxim 
de 5 persones. Caldrà garantir la diversitat de gènere en la composició 
de l’equip. Només es podrà inscriure un equip per universitat. 

CAPITANS/ES D’EQUIP

Per a poder participar en la Lliga de Debat Sènior cada equip haurà de 
nomenar un/a capità/na, que pot ser un/a alumne/a, un/a exalumne/a 
o una persona del PAS o PDI de la Universitat. 

Les funcions del/de la capità/na són les  següents: 

• Servir de portaveu de l’equip de la seua Universitat, durant la 
competició. 

• Abans de cada debat, haurà de lliurar al cap de jutges un escrit 
amb els noms dels membres de l’equip, i on s’especifique la 
funció de cada membre. 

La selecció dels membres de l’equip es realitzarà a l’arbitri de cada 
universitat. Des de l’organització es proposen dues vies:

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

• Captació individual. S’hauran de valorar els diferents rols dels 
membres de l’equip.

La universitat haurà de sol·licitar la participació abans del 30 de 
gener de 2023. El 6 de febrer es comunicarà els equips que han estat 
acceptats. La inscripció serà efectiva en el moment de formalitzar el 
pagament (28 de febrer de 2023).

Equip

Inscripció
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Com participar en la Lliga de Debat de Sènior?

El/la responsable del programa sènior a la Universitat haurà de 
confirmar la composició de l’equip mitjançant el formulari d’inscripció 
abans del 21 d’abril de 2023. En cas d’organitzar lligues internes, caldrà 
respectar aquest mateix termini per confirmar els membres de l’equip 
participant a la Lliga de Debat Sènior de la Xarxa Vives. 

Caldrà emplenar un formulari en línia amb les dades dels membres de 
l’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.

La quota de participació en l’edició de 2023 és de 950 ¤. Inclou 
participació a l’activitat i dinar durant els dies de la competició. No 
inclou desplaçaments ni allotjament. 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.

Els debats sempre versaran sobre temes controvertits i d’actualitat. 
Consistiran en una pregunta o afirmació que done lloc a posicions 
oposades, cadascuna de les quals haurà de ser defensada.

Els representants dels programes sènior de les universitats de la Xarxa 
Vives escolliran el tema de debat, que es farà públic al  web de la Xarxa 
Vives  (www.vives.org).  

La competició es desenvoluparà del 31 de maig al 2 de juny de 2023 a 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
 
El debat de la final coincidirà amb el Fòrum Vives anual del Grup de 
Treball de Programes Sènior de la Xarxa Vives.

 
 
Els debats comptaran amb un jurat constituït per un cap de jutges i un 
mínim de tres jutges auxiliars. Es garantirà la diversitat de gènere en la 
composició global de membres del jurat.

El cap o la cap de jutges serà el/la moderadora del debat, així com 
l’encarregat/ada de signar les actes, de lliurar-les al/a la capità/na de 
cada equip i de fer arribar aquesta informació a l’organització de la 
Lliga. Així mateix, serà el responsable de la resta de jutges i de la unitat 
de criteris. Des de la Xarxa Vives s’organitzarà una jornada de formació 
per als membres del jurat amb l’objectiu de garantir la unitat de criteris 
dels jurats de la competició. 

Tema

Lloc i dates

Jurat

https://www.vives.org/lliga-de-debat-senior/
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Com participar en la Lliga de Debat de Sènior?

Premis

Normativa

 
S’estableixen les categories següents:

• Equip campió.

• Equip subcampió.

• Millor orador/a.

Tots els membres dels equips participants i el/la capità/na-tutor/a 
rebran un certificat de participació en la competició. 

 

 
Tots els equips hauran de complir el que estableix el reglament de 
la Lliga. En cas que es produïsca alguna modificació, s’informarà els 
equips implicats a través d’un comunicat oficial.
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Valors pedagògics de la competició

D’entrada, és fonamental partir de la idea que tots els integrants 
hauran de treballar per un objectiu conjunt, independentment de les 
tasques que s’assignen a cada membre. Això significa repartir el treball, 
coordinar-se, assumir i aprendre a delegar responsabilitats i, fins i tot, 
reconéixer que les nostres idees poden no ser tan bones com les dels 
altres.

Cal tenir en compte que, tot i que durant la competició només poden 
participar equips formats per 5 membres com a màxim de cada 
universitat, això no exclou que en el procés d’investigació i preparació 
col·laboren altres companys i companyes. De fet, pot resultar útil 
comptar amb personal addicional que ajude en la tasca de recerca, 
en la preparació dels debats i la seua documentació, en la valoració 
del màxim nombre de punts de vista, etc. Aquest grup pot ser tan 
nombrós i heterogeni com es considere oportú per tal de col·laborar 
amb l’equip central per a garantir el màxim èxit en la competició.

Diversitat de gènere

D’altra banda, les universitats de la Xarxa Vives treballen des de fa anys 
per incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els 
entorns de la docència, la recerca, la gestió i les activitats universitàries. 
El Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa desenvolupa un pla 
d’actuació anual estable que contempla el tractament del gènere a tots 
els nivells, des de l’anàlisi de necessitats fins a l’elaboració d’informes 
i recursos i la formació i difusió de l’aplicació de la perspectiva 
de gènere. Aquest és un objectiu, a més, de l’Agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible de l’Assemblea General de les Nacions 
Unides.

Atenent a aquests principis i també com a suggeriment d’alguns 
centres participants sensibles a fomentar la diversitat de gènere en 
l’activitat a l’aula, es va acordar introduir el criteri que la composició 
dels equips participants a totes les modalitats de la  Lliga de Debat  de 
la Xarxa Vives contemple alumnat de més d’un gènere.

Es recomana, per tant, que en la mesura que siga possible es valore 
adaptar la conformació de l’equip des del primer moment a aquest 
criteri.

 
Les tasques de preparació d’un debat són diverses i les qualitats 
necessàries per a fer-ho no sempre són les mateixes. De vegades 
els rols sorgeixen de manera espontània, i cada persona assumeix 
la tasca que millor desenvolupa. Tanmateix, caldria tenir en compte 
determinades aptituds bàsiques per a dur a terme funcions concretes. 

L’equip de 
debat

Perfil dels 
estudiants
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Valors pedagògics de la competició

Per a l’ORATÒRIA cal:

 � Facilitat de comunicació i de paraula.
 � Espontaneïtat i capacitat d’improvisació.
 � Fort autocontrol per dominar els nervis.
 � Carisma.

Quant a la INVESTIGACIÓ es fa necessari:

 � Paciència.
 � Capacitat d’abstracció.
 � Capacitat de síntesi.
 � Ordre.

Per tant, a l’hora de constituir un equip, a banda de les característiques 
individuals dels components s’ha de procurar que el conjunt final que 
formen siga:

• Multidisciplinar. No només que les persones tinguen 
característiques diferents, sinó també que pertanyen a itineraris 
diferents. Això contribueix a tenir una perspectiva molt més àmplia 
a l’hora d’encarar la investigació, i la divisió de funcions és més 
senzilla.

• Proximitat. El treball entre persones que tenen contacte diari és molt 
més fàcil i profitós. Aquesta pauta és sobretot rellevant en el cas de 
subgrups o unitats de treball, ja que seran qui porten el treball del dia 
a dia.

• Temps disponible. No es pot determinar la quantitat d’hores que 
cada equip farà servir per a preparar els debats, però cal tenir en 
compte que tant el treball previ de recerca com l’assaig de les 
intervencions requeriran una dedicació important.

• Implicació i companyonia. Es tracta d’una competició intel·lectual 
d’equips. Això significa que cada membre de l’equip ha de donar el 
millor de sí mateix pel bé del conjunt, i al seu torn es beneficiarà de 
l’esforç dels seus companys.

XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 
Secretaria Executiva 

Tel.: 964 728 993
xarxa@vives.org
www.vives.org

Dades de 
contacte

http://www.vives.org/


22 universitats de 4 estats europeus i 500.000 estudiants

Des de l’any 1994, ofereix una plataforma que lidera serveis per a universitats 
amb l’objectiu de contribuir al procés de construcció i de desenvolupament 
econòmic i social d’aquesta regió universitària transfronterera de l’Europa 

Mediterrània.

• Optimar els recursos a través del treball 

coordinat i l’acció conjunta.

• Obtenció de solucions per projectes en xarxa.

• Impacte sobre un col·lectiu universitari superior a 

les 500.000 persones.

• Posicionament de la universitat com a motor 

d’innovació.

• Increment de la competitivitat de titulats, 

docents i personal d’administració.

• Participació a la xarxa universitària de referència 

del sud d’Europa i d’un pol d’excel·lència vinculat 

al teixit socioeconòmic i vertebrat per les 

institucions membres.

• Regió universitària de 22 universitats de 4 estats 

europeus: Andorra, Espanya, França i Itàlia. 

• Comunitat universitària integrada per 500.000 

estudiants, 40.000 PDI i 10.000 membres del 

PAS.

• 16 programes, 60 grups de treball, 150 accions 

anuals.

• 25 anys de xarxa consolidada d’aliances a tots els 

territoris de parla catalana.

Optimar recursos i millorar competitivitat amb una xarxa 
universitària de referència al sud d’Europa

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de 
lucre que representa i coordina l’acció conjunta 

de 22 universitats en ensenyament superior,  
cultura i llengua.
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