
 
 
 

 
Bases de la Lliga interna de debat de la Universitat Jaume I 
 
 

1. Objecte 
 
L’objecte de les presents bases és determinar el desenvolupament de la Lliga interna de 
debat universitari que tindrà lloc els dies 27 i 28 de febrer de 2017.  L’organització de la 
Lliga és a càrrec del Consell de l’Estudiantat.  
 
 

2. Persones participants 
 
Poden participar-hi tots els i les alumnes de la comunitat universitària, incloent-hi 
l'estudiantat de màster i doctorat. 
 

3. Tema 
 
El tema del debat serà: «Cal que el poder públic controle els mitjans de comunicació?». 
 
 

4. Documentació 
Cada equip ha de presentar un formulari amb les següents dades per a cada membre: 

a. Nom de l’equip 
b. Nom i cognoms de les persones integrants de l’equip 
c. Telèfon de contacte de l’equip 
d. Adreça electrònica de contacte de l’equip 
e. DNI (o equivalent) 
f. Estudis i curs 

És necessari aportar fotocòpies del DNI i de la matrícula universitària del present any 
acadèmic. 
El Consell facilitarà una adreça electrònica o formulari en línia per a aquesta tasca. 
 
 

5. Equips 
Els equips estaran integrats per un màxim de cinc membres. D’aquests, hi ha d'haver un 
mínim de dos oradors o oradores i un màxim de quatre. La resta de membres tindran la 
consideració d’investigadors o investigadores.  
 

6. Composició del tribunal 
 
El tribunal de la Lliga interna estarà compost per membres del Consell de l’Estudiantat, PDI 
de l’UJI així com altres persones que des de l’organització de la Lliga es considere pertinent. 



En tot cas, la llista de persones que formen part del tribunal es publicarà al web del Consell 
amb la deguda antelació a la realització de la Lliga interna. 
 

7. Lloc i horari de la Lliga 
 
La Lliga es desenvoluparà els dies 27 i 28 de febrer de 2017 en l’horari que es fixe amb la 
deguda antelació per part de l’organització. Així mateix, en aquesta notificació de l’horari 
també s’indicarà el nom del lloc on es desenvoluparan els debats. 
 
 

8. Idioma  
 
La llengua utilitzada en tots els debats serà el valencià, tant en les 
argumentacions/refutacions com en les preguntes i respostes, així com en els recursos 
visuals que puguen emprar-se. 
 

9. Confrontació 
 
En els debats s’enfronten dos equips, format cadascun com especifica el punt 10.  
 
Els oradors o oradores seran els que 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 participe un únic orador o oradora per torn d’intervenció. Totes les 
intervencions es realitzaran des del faristol o drets; en cap cas des de la taula.  
 
Cadascun dels dos equips notificarà al jurat la funció que realitzaran els membres de l’equip 
abans de començar cada debat.  
 
La comunicació dels membres de l’equip titular quan el debat s’estiga produint haurà 
d’efectuar-se mitjançant notes escrites. Queda totalment prohibit parlar entre ells (tant en la 
taula com amb l’orador o oradora).  
 
Els equips participants han de defensar posicions oposades, on un equip estarà a favor i 
l’altre en contra.  
 
Al llarg de la competició, la posició que adopte cada equip es decidirà per sorteig cinc 
minuts abans del començament del debat. Aquest sorteig el durà a terme el tribunal en 
presència dels equips participants.  
 

10. Procediment del debat  
 
Se sortejarà quin dels dos equips obrirà el debat. Els torns dels equips seran com s'indica 
en l’exemple (en aquest cas comença l’equip a favor): 
A favor, (AF): exposició inicial de 5 minuts.  
En contra (EC): exposició inicial de 5 minuts.  
AF: refutacions de 6 minuts.  
EC: refutacions de 6 minuts.  
AF: refutacions de 6 minuts.  



EC: refutacions de 6 minuts.  
EC: conclusions de 3 minuts.  
AF: conclusions de 3 minuts.  
 
Durada del debat: 40 minuts.  
 
Cal destacar que en les conclusions no estarà permès refutar les CONCLUSIONS de l’equip 
contrari. En l’exemple anterior, les conclusions AF no podrien fer menció a les conclusions 
EC. 
La duració del debat i de les corresponents intervencions pot ser limitat o modificat per la 
Lliga amb la deguda antelació a la celebració d’aquesta per al cas  en que el nom d’equips 
participants siga molt elevat. 
 
 

11. Interpel·lacions  
 
Qualsevol membre de l’equip titular, siga orador o oradora o investigador o investigadora, 
tindrà la possibilitat d’aixecar la mà per a interpel·lar un orador o oradora de l’equip contrari 
durant la seua exposició, amb la finalitat de realitzar preguntes.  
 
Les interpel·lacions tan sols podran realitzar-se en els torns de refutació, i dins d’aquests 
només estaran permeses en els cinc primers minuts del torn. L’últim minut estarà protegit, 
és a dir, l’orador o oradora  no podrà ser interromput per l’altre equip durant aquest minut. 
Així mateix, durant l’exposició inicial i les conclusions, els oradors o oradores tampoc no 
podran ser interromputs. 
L’orador o oradora 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  o 
oradora que ha donat la paraula.  
 
 

12. Material emprat en cada debat  
 
Els equips podran complementar la seua exposició oral amb el material que consideren 
necessari, sempre que s’ajuste a les disponibilitats tècniques de la sala de debat. Aquestes 
disponibilitats s'hauran comunicat als equips amb antelació.  
 
Durant el debat, no es podrà fer ús d'aparells electrònics susceptibles de facilitar la 
comunicació amb tercers. En cap cas el temps no es detindrà per haver de fer servir 
material complementari. És a dir, les transparències, diapositives, vídeo, etc., comptaran 
com a temps d’intervenció.  
 

13. Notes  
 
És el sistema de comunicació escrita que s’ha de seguir a la taula entre els membres de 
l'equip. No està permesa la comunicació oral.  
 



Durant les exposicions, els oradors o oradores 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 o oradora qui s’acoste 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.  
 

14. Relació d’evidències 
 
Els equips han de disposar durant el debat de proves de totes les dades aconseguides en la 
seua investigació. Així, si l’equip contrari demana la verificació d’una dada durant el debat, 
s'haurà de demostrar la seua autenticitat en el moment. Si la prova no es troba en la 
documentació de què disposa l’equip i no aconsegueixen trobar-la pels seus propis mitjans, 
restarà a criteri del jurat la consideració d’aquesta dada com a falsa. L’aportació quantitativa 
i qualitativa de dades durant el debat seran tingudes en compte pel jurat, a fi d’incrementar 
la valoració positiva de l’exposició i dels raonaments dels oradors o oradores durant el 
debat. 
 
 

15. Resultats i premi 
 
L’equip guanyador serà notificat com a tard el dia 1 de març. 
L’equip que resulte guanyador serà qui representa la Universitat Jaume I en la Lliga de 
Debat Universitària de la Xarxa Vives. 
 

16. Reconeixement 
 
A les persones dels equips participants en la Lliga se’ls expedirà un certificat acreditatiu que 
li donarà la possibilitat de reconèixer-lo per 1 crèdit ECTS, sempre que el tribunal no 
considere que l’interès del grup en el debat ha estat insuficient per a entendre que ha 
realitzat una tasca igual o superior a 20 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 


