
La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una 
competició organitzada per la Xarxa Vives 
d’Universitats en la qual diversos equips d’estudiants 
de 4t d’ESO i batxillerat  de diferents centres docents 
de de la regió Vives (Franja de Ponent, Catalunya, el 
País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, 
Andorra i Sardenya) debaten sobre un tema polèmic i 
d’actualitat. L’activitat aporta un espai de formació on 
els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i 
a saber defensar un tema tant a favor com en contra, 
utilitzant el català com a llengua vehicular. 
L’objectiu de la Lliga és fomentar l’ús de la paraula 
entre els estudiants, sota el format d’un enfrontament 
dialèctic entre diversos equips, en el qual s’ha de 
defensar una posició a favor o en contra del tema, i on 
es valoren capacitats com el treball en equip, la 
solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la 
intervenció i la correcció tant semàntica com formal.
La Lliga consta d’una fase local i d’una de final. 
L’eliminatòria es disputa entre els equips dels centres 
inscrits a una mateixa universitat. L’equip guanyador 
de cadascuna de les eliminatòries locals passa a la fase 
final, que se celebra en una de les universitats 
participants.
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Funcionament

Passos:

*Setembre: presentació del 
text argumentatiu i del 
debat (estructura).

*Debat a classe sobre el 
tema d’una de les edicions 
anteriors de la Lliga de    
Debat.

*Presentació del concurs 
Lliga de Debat: normativa i 
vídeos d’altres edicions.

*Treball en grup de 
documentació i preparació 
del tema de la Lliga.

* Debats a classe seguint 
l’estructura del concurs amb 
fases eliminatòries.

*Gener: fase local. Si l’equip 
supera aquesta fase es 
continuarà el seguiment i 
ajuda per part del 
professor-capità amb 
l’ajuda d’altres docents o 
entitats que es buscaran 
que tinguin relació amb el 
tema que es tracta. La 
universitat afegeix una 
altra hora de formació i 
assessorament.

*Abril: fase final entre els 14 
equips representants de les 
diferents universitats.

La Universitat fa 
assessorament a l’equip 
representant.
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