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17 DE GENER DE 2023 
TELEPRESENCIAL
Inscripcions a través d’aquest formulari fins al 13 de gener.

V EDICIÓ
FORMACIÓ DE CAPS 
DE JUTGES DE LES
FASES LOCALS
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La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una activitat plenament consolidada del pla d’actuació anual de la Xarxa Vives. Les 
fases locals classificatòries tindran lloc entre els mesos de gener, febrer i març i es disputaran entre els centres docents inscrits a 
una mateixa universitat de referència de les 15 universitats organitzadores. Els equips guanyadors representaran a la seua univer-
sitat en la fase final, que acollirà del 23 al 25 de març de 2023 la Universitat de València.

L’objectiu de la competició és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar l’adquisició de competències 
transversals, com la seguretat, el treball en equip, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs i la planificació 
i presa de decisions. Proveeix al professorat d’una eina d’innovació docent i crea un espai de col·laboració entre els nivells d’edu-
cació secundària i superior.

La funció de cap de jutges és la de vetllar per la correcta aplicació del reglament i la coordinació del jurat que l’acompanya. El jurat 
de les fases locals és diferent al de la fase final. És imprescindible establir criteris comuns i homogenis que eviten incoherències 
entre les valoracions que es proporcionen als equips d’ambdues fases. La persona que faça de cap de jutges de la fase local pro-
bablement siga el primer contacte que l’alumnat té amb algú que els “avalua” des de la universitat. Per aquest motiu i per garantir 
l’èxit de l’experiència, de l’esforç dels equips i dels principis docents que promou la competició, es planteja aquesta sessió formativa 
amb els objectius específics següents:

• 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.

LLIGA DE DEBAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

PROGRAMA
9:30 h INTRODUCCIÓ A L’ACTIVITAT 

Maria Teresa Albero, cap de projectes de la Xarxa Vives d’Universitats. 

9:45 h FUNCIONS DELS CAPS DE JUTGES, APLICACIÓ DE LA NORMATIVA I PROCEDIMENTS 
Berta Solé, cap de jutges 2022 (fase final).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUe4a7-knPntljJ4JCWyr6GcvQX8f7jN3JkzRMCRIceVC66w/viewform


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.

V EDICIÓ
FORMACIÓ DE CAPS 
DE JUTGES DE LES 
FASES LOCALS

PR
O

G
R

A
M

A
 E

ST
U

D
IA

N
TS

www.vives.org ·  xarxavives ·  xarxavives ·  xarxa_vives #fòrumvives

AMB EL SUPORT DE

FORMADORA DE LA SESSIÓ
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 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. Ha participat com a jutgessa i cap de jutgessa de les lligues de debat 
de la Xarxa Vives en diverses edicions. Va col·laborar amb el Servei Educatiu del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) i amb l’Institut d’Humanitats de Barcelona. Té el màster de professorat i, actualment, és la coordinadora de la plataforma 
educativa dels sis equipaments d’arts escèniques i musicals nacionals (La Cultivadora) i col·labora en projectes de mediació cultural 
al CaixaForum.

PARTICIPACIÓ
Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari fins al 13 de gener.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUe4a7-knPntljJ4JCWyr6GcvQX8f7jN3JkzRMCRIceVC66w/viewform

