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BASES DE LA LLIGA INTERNA DE DEBAT DE LA 

UNIVERSITAT DE LLEIDA DEL CURS 2018-2019 

Benvolguts i benvolgudes participants, 

Els debats versaran sobre un tema controvertit i d’actualitat que dóna lloc a posicions oposades: 

«S’HAURIA DE LEGALITZAR LA GESTACIÓ SUBROGADA?» 

La Lliga de Debat es regirà per les disposicions del REGLAMENT DE LA LLIGA DE DEBAT 

UNIVERSITÀRIA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 2019, a excepció dels extrems que aquest 

document contradigui. 

Aquest any comptem amb un total de 16 participants que s’han repartit en 4 equips. L’Agrupació de 

Debat de la FDET ha acordat fer dues tandes de debat: la fase ELIMINATÒRIA i la FINAL. 

- FASE ELIMINATÒRIA: 5 de març de 2019. Sala de Juntes de la FDET. 

o En ser un nombre d’equips parell, i per no allargar les classificatòries a més d’una 

jornada, s’ha determinat que tots els equips faran dos debats: 

▪ L’hora i els equips concrets que s’enfronten a cada un dels debats s’ha 

determinat per sorteig realitzat el dia 28 de març de 2019. Al sorteig hi ha estat 

present un representant del Consell de l’Estudiantat de la FDET, un membre de 

l’Equip Directiu de la FDET, i un membre del PAS de la FDET (s’adjunta acta del 

resultat del sorteig). El resultat del sorteig d’emparellaments ha sigut el següent: 

• DEBAT 1: Equip 4 – Equip 2. 16.00 – 16.50 h 

• DEBAT 2: Equip 1 – Equip 3. 16.50 – 17.40 h 

• DEBAT 3: Equip 1 – Equip 2. 17.40 – 18.30 h 

• DEBAT 4: Equip 4 – Equip 3. 18.30 – 19.20 h 
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o En els debats, els equips participants defensaran posicions oposades, on un dels 

equips estarà a favor i l’altre en contra. La posició que adoptarà cada equip es 

decidirà per sorteig a l’inici de cada debat en presència dels capitans dels equips 

participants. 

o Els debats comptaran amb un jurat constituït per un mínim d’un cap de jutges i dos 

auxiliars. En cadascun dels debats, tots els jutges hauran de puntuar ambdós equips 

atenent als criteris de l’article 10.2 del REGLAMENT DE LA LLIGA DE DEBAT 

UNIVERSITÀRIA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 2019. El cap de jutges serà el 

moderador del debat. Per desenvolupar aquesta funció podrà ser assistit per un 

membre de l’Agrupació de Debat de la Universitat de Lleida. 

- FINAL: 7 de març de 2018. Sala de Juntes de la FDET (17.30 – 19.00 h). 

o A la final hi accediran els dos equips que hagin obtingut la puntuació més elevada en 

els seus respectius debats (aquesta puntuació serà fruit del sumatori de totes les 

valoracions numèriques atorgades pels jutges en les fulles de valoració després de cada 

debat). 

o L’equip que hagi obtingut la puntuació més elevada en el debat de la final serà el 

guanyador de la LLIGA INTERNA DE DEBAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA DEL CURS 

2017-2018 (aquesta puntuació serà fruit del sumatori de totes les valoracions 

numèriques atorgades pels jutges en les fulles de valoració del debat de la final). 

o L’equip guanyador serà qui representarà a la UDL a la Lliga de Debat Universitària 

2019 de la Xarxa Vives1. Aquesta tindrà lloc a la Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona) 

del 8 a l’11 d’abril de 2019. 

• Si en el transcurs de la fase eliminatòria un equip abandonés o no comparegués en un debat, 

la seva puntuació serà un 0 en aquell debat. A l’equip oponent se li haurà de buscar un altre 

equip per tal que puguin fer el debat mitjançant un sorteig (el mateix ocorre si l’equip amb el 

qual havia de debatre és expulsat de la competició). Si un equip ha de fer més de dos debats, 

només se li tindrà en compte la puntuació dels dos primers debats que faci en la competició. 

                                                           
1 L’Agrupació de Debat de la Universitat de Lleida es reserva el dret a realitzar arranjaments en la composició de l’equip 

representant consensuant-ho amb l’equip guanyador atenent a les qualitats mostrades per altres participants. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ: 

Després de cada debat els jutges valoraran cada equip complimentant les fulles de valoració. En 

aquestes fulles de valoració hi consten els criteris de l’article 10.2 del REGLAMENT DE LA LLIGA DE 

DEBAT UNIVERSITÀRIA DE LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS 2018. Atorgaran una puntuació d’entre 

0 i 5 punts. 

Els criteris de valoració emprats pel jurat seran els següents (art. 10.2): 

1. Presentació de l’exposició amb una tesi sòlida, que respongui a un objectiu últim del debat 

(22,5% del total): demostrar que la posició defensada és la millor respecte a la qüestió que 

es planteja. 

2. Qualitat del discurs (22,5% del total): contingut i exposició de la línia argumental elaborada 

per l’equip per a validar la tesi. És a dir: 

a.  Grau de correspondència dels 

arguments amb l’enunciat del tema del 

debat. 

b.  Pes i varietat dels arguments utilitzats. 

c.  Coherència de les idees formulades 

entre si i respecte a la posició que es 

defensa. 

d.  Originalitat del plantejament del debat. 

e.  Estructura del discurs o adequació del 

contingut de cada intervenció al torn en 

què es realitza. 

f.  Suport dels arguments amb idees 

relacionades, exemples i dades 

(quantitatius o qualitatius).

3. Flexibilitat (20% del total): capacitat per adaptar les intervencions al curs del debat i per a 

reaccionar davant dels arguments exposats per l’equip contrari. 

4. Demostració del domini del tema i convenciment de la posició que es defensa (15% del 

total). És a dir: 

a.  Seguretat dels oradors. 

b.  Capacitat de desencaixar o trobar punts febles en la defensa de l’equip contrari. 

i. L’orador que es troba al torn: 
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1. Concessió de la paraula a l’equip contrari: és convenient que l’orador ho 

faci, però sense que acapari el seu temps d’intervenció fins al punt de 

no deixar-lo desenvolupar la seva argumentació. Els jutges interpretaran 

com a manca de seguretat (o cortesia, en determinats casos) l’actitud 

d’un orador que no permeti que l’interrompen en cap cas durant les 

seves exposicions. 

2. Encert i correcció en les respostes, que ajuden a reforçar la seva 

posició. 

ii. L’equip que no es troba en el seu torn: 

1. Sol·licitud i formulació de preguntes, observacions o comentaris 

convenients i certesa. Així mateix, el jurat valorarà negativament 

interrupcions en què l’únic objectiu sigui consumir el temps del contrari. 

5. Aspectes formals de l’exposició i posada en escena (10% del total), com ara: 

a.  Fluïdesa i naturalitat en la intervenció. 

b.  Correcció semàntica i gramatical. 

c.  Riquesa de vocabulari. 

d.  Ús apropiat del to de veu. 

e.  ús adequat del llenguatge no verbal. 

f.  Ús de material complementari i/o 

elements accessoris al discurs. 

6. Actitud de respecte i correcció de tots els components de l'equip (10% del total). 

El cap de jutges, després de la valoració del jurat, es reunirà amb els capitans dels dos equips per 

comentar-los els punts febles i els punts forts, amb el propòsit de millorar el nivell general de la 

competició. 

PENALITZACIONS: 

Únicament es podran realitzar avisos. Un avís no suposa la reducció de la puntuació com a 

penalització, però es podrà tenir en compte a l’hora d’atorgar la puntuació en l’apartat 

corresponent de la fulla de valoració atenent a la naturalesa de l’avís.  
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Es tracta simplement d’una advertència oral, que es farà per: 

- Parlar amb els altres membres de l’equip durant el debat (en comptes de fer servir notes). 

- Allargar l'exposició una vegada finalitza el torn. 

- Deixar més d’un minut sense contingut. 

- Interrompre un orador de l’equip contrari durant la seva exposició en qualsevol moment 

del debat, sense que s’hagi donat permís. 

- Demanar la paraula durant l’exposició inicial, les conclusions i el minut protegit de les 

refutacions. 

- Realitzar una interpel·lació que duri més de 15 segons. 

- Enunciar una cita o dada falsa. Si un equip dubta de la veracitat o de l’origen d’una dada 

aportada per l’equip contrari, aixecarà la mà al final del torn de l’orador i ho comunicarà en 

veu alta. L’equip haurà de mostrar una prova d’aquesta dada abans del final del debat 

corresponent. 

- Actitud que demostri manca de respecte i/o menyspreu respecte a l’equip contrincant, el 

públic o el jurat. 

- Comportament inadequat (pressions esportives, insults, discriminacions de qualsevol 

mena, tipus ad hominem dins d’un discurs cap a grups socials, ètnics, religiosos, etc.) 

- Ús d'aparells electrònics susceptibles de facilitar la comunicació amb tercers. 

- Així mateix, un equip podrà rebre un avís si el públic que l’ajuda mostra un comportament 

inadequat. Si aquest comportament continués, el jutge podrà demanar al públic que 

abandoni la sala. 

ALTRES QÜESTIONS: 

- Nombre d’oradors: Cada equip podrà tenir un mínim de 2 oradors i un màxim de 4. La 

resta de membres de l’equip, si n’hi ha, seran investigadors i donaran suport als seus 

companys (passar dades des de l’ordinador, materials...) i podran intervenir només en els 

torns d’interpel·lacions. 
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- Llengua: La llengua utilitzada en tots els debats serà primordialment la llengua catalana 

(tal com fixa el reglament), però en la Lliga de Debat Interna de la UdL acceptem que els 

oradors també puguin expressar-se en llengua castellana. 

- Intervencions: 

• Els oradors seran els qui realitzaran les intervencions retòriques dels equips en 

els seus torns: exposició inicial, refutacions i conclusions. Serà decisió de l’equip 

el mode d’intervenció, sempre que participi un únic orador per torn d’intervenció. 

• Totes les intervencions es realitzaran des del faristol o dempeus; en cap cas des 

de la taula. 

• Se sortejarà quin dels dos equips obrirà el debat. Els torns dels equips durant 

les eliminatòries seran com segueix a l’exemple (en aquest cas d’exemple 

comença l’equip a favor): 

1. A favor, (AF): exposició inicial de 4 minuts.  

2. En contra (EC): exposició inicial de 4 minuts.  

3. AF: refutacions de 6 minuts. 

4. EC: refutacions de 6 minuts. 

5. AF: refutacions de 6 minuts.  

6. EC: refutacions de 6 minuts.  

7. EC: conclusions de 4 minuts.  

8. AF: conclusions de 4 minuts. 

➢ Durada del debat: 40 minuts. 

- Interpel·lacions: 

• Qualsevol membre de l’equip titular, sigui orador o investigador, tindrà la 

possibilitat d’aixecar la mà per interpel·lar un orador de l’equip contrari durant 

la seva exposició, amb la finalitat de realitzar observacions, preguntes o 

comentaris. 
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• Les interpel·lacions tan sols podran realitzar-se en els torns de refutació, i dins 

d’aquests només estaran permeses en els 5 primers minuts del torn. L’últim 

minut estarà protegit, és a dir, l’orador no podrà ser interromput per l’altre equip 

durant aquest minut. Així mateix, durant l’exposició inicial i les conclusions, els 

oradors tampoc no podran ser interromputs. 

• L’orador comptarà amb la llibertat per a concedir la paraula, així com per a 

respondre o no. En aquest cas, el cronòmetre no es pararà. Per tant, la 

interpel·lació, que no podrà durar més de 15 segons, comptarà com a temps 

d’intervenció de l’orador que ha donat la paraula. 

- Comunicació entre els membres de l’equip: 

• No està permesa la comunicació oral, s’haurà de fer l’ús de notes.  

• Durant les exposicions, els oradors podran rebre el suport del seu equip en forma 

de notes. Cap dels components de l’equip podrà aixecar-se i adreçar-se al faristol, 

sinó que serà sempre l’orador qui s’apropi a la taula. 

• En cap cas els components de l’equip o del jurat podran rebre informació del públic 

assistent en la sala durant el debat. 


