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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

● El Torneig es regeix per el present Reglament.  

● La participació al ‘VI Torneig de Debat UPV’ suposa l’acceptació i compliment del 
present Reglament. 

● L’Organització es reserva el dret de modificar aquest reglament sempre que es 
considere oportú, notificant-ho a la capitania de cada equip.  

2. ORGANITZACIÓ DEL TORNEIG 

● L’organització del Torneig es durà a terme íntegrament per Debat UPV, les 
funcions del qual són: 

o Redactar el present Reglament, les Bases i la Guía del Torneig de cada 

edició. 

o Determinar la composició del Comitè de Competició, la Direcció del 
Torneig i l'Àrbitre de cada sala. 

o Disposar als equips d’unes instal·lacions adequades per al 
desenvolupament del Torneig.  

o Disposar i formar al Jurat. 

3. PARTICIPACIÓ 

● Podran participar en aquest Torneig totes aquelles persones matriculades en 
qualsevol titulació universitària de la Universitat Politècnica de València 

● Cap participant podrà formar part de més d’un equip al llarg de l’edició del present 
Torneig. 

● Cap participant podrà haver participat en més de 2 tornejos a nivell nacional. 

● En cas d’haver participat en sols un torneig a nivell nacional, cap participant podrà 
haver participat en dos o més tornejos interns. 

● Cap participant podrà haver exercit com a jurat en anteriors debats organitzats per 
Debat UPV o en altres tornejos de debat a nivell nacional. 

● L’organització es reserva el dret d’admissió al torneig en tot cas.   

3.1 EQUIPS 

● S’estableix un màxim de 12 equips. 

● Cada equip estarà format per un mínim de 2 persones i un màxim de 4. 
Tots els equips tindran una capitania, conformada per una de les persones 
integrants de l’equip. Ésta serà la persona encarregada de recollir la 
postura a defensar al començament del debat i de representar al seu equip 
davant l’Organització del Torneig. 

● Almenys dos de les persones de cada equip deuen intervenir en cada 
debat. 

● Es podrà canviar la composició de l’equip fins al 22 de febrer del 2020, 
sempre que es notifique a l’Organizació, sent impossible passada aquesta 
data. 



 

6 

3.2 PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 

● Els equips podran inscriure’s mitjançant un correu electrònic, enviant:  

○ Nom, cognoms i preferència de tractament de les persones 
integrants 

○ Titulació i escola o facultat en que es troben matriculades 

○ DNI de totes les persones integrants. 

○ Comptes de xarxes socials en cas de voler ser etiquetat en les 
publicacions 

○ Telèfon i correu electrònic de contacte de l’equip 

○ Qualsevol informació d'interès per l’organització (restriccions 
horàries, per exemple)  

al compte del correu debate.upv@gmail.com  

 

● També es podran inscriure mitjançant el formulari de Google al que es pot 
accedir a través del codi QR en els cartells del torneig o el link publicat en 
les xarxes socials de Debat UPV. 

● La data d’inscripció comprèn des del dia de publicació d’aquest reglament 
fins el dia 22 de febrer de 2020 a les 23:59, o fins que es complete el límit 
d’equips, en este cas, 12. 

3.3 FIANÇA 

● Es dipositarà una fiança de 5 euros per cada persona membre de l’equip 
abans del divendres 21 de febrer de 2020. 

 
● La fiança es tornarà al finalitzar el torneig si l’equip s’ha presentat a tots 

els debats que els corresponen. En cas contrari es retirarà l’import complet 
de la fiança i no es tornarà a l’equip. 

 
3.4 RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 

● S’obtindran fins a 3 crèdits de lliure elecció o 2 crèdits ECTS per assistir a 

tots els debats corresponents a l’equip al que es pertany. En cas contrari, 

cada membre de l’equip rebrà els crèdits corresponents al percentatge de 

debats en els que s’ha participat sempre que l’equip no deixe de presentar-

se a cap debat. En aquest últim cas, cap membre del equip rebrà crèdits de 

lliure elecció ni ECTS.  

4. DATA I SEU DEL TORNEIG 

● La competició es celebrarà els dies 24 i 25 de febrer de 2020. 

● La seu del Torneig serà la Casa de l’Alumne de la UPV en les distintes aules que 
seran reservades per a  l’ocasió i que es comunicaran a la capitania de cada equip 
i al Jurat en els dies previs al Torneig. 

  

mailto:debate.upv@gmail.com
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5. DESENVOLUPAMENT DEL TORNEIG 

5.1. TEMA DEL DEBAT 

“El sistema educatiu actual garanteix el progrés de les persones?" 

5.2 SALA DE DEBAT 

● En cada una de las aules habilitades per al torneig hi haurà una zona 
destinada al públic, i altra destinada al debat, que disposarà de tres taules 
(una per a cada equip i altra per al Jurat), un atril situat entre elles de tal 
forma que siguen visibles tant les taules com el Jurat i un cronòmetre per 
al control del temps. 

● El cronòmetre es situarà de tal forma que les persones oradores, els 
equips i el Jurat puguen consultar el cronòmetre si ho desitgen.. 

5.3 INDUMENTÀRIA 

● No es requereix ninguna indumentària especial; no obstant, desde 
l’Organització es recomana la correcció a l’hora de vestir.  

● El Jurat i l’Organització es reserven el dret de, en cas de considerar-la 
inapropiada, comunicar-li al equip afectat la necessitat de subsanació. 

● Fora d’allò expressament permés per l’organització, l’alumnat no podrà dur 

en la seua indumentària publicitat o reivindicacions de caràcter ideològic, 

polític o religiós fora del tema a debatre. No es considerarà publicitat 

marques o logotips de les peces de vestir, sempre que no excedisquen les 

dimensions habituals. 

5.4 FASES DE LA COMPETICIÓ 

● La competició constarà de dues fases: 

○ Fase de grups o preliminar formada per 3 grups de 4 equips cada 
grup. Es disputarà una fase de grups entre els equips, amb 3 
enfrontaments per equip. 

○ Els 2 primers classificats de cada grup i els 2 millors tercers dels 3 
grups pasaran a la fase final. 

○ Fase final o eliminatòria. Constarà de quarts de final, semifinal, i 

final. 

● A la fase de grups es classificaran els equips que aconseguisquen més 
debats guanyats. 

● Si es produeix un empat a la classificació d’algun grup, el criteri de 
desempat serà: 

○ Puntuació total obtinguda. 

○ Victòria en l’enfrontament directe. 

○ Impressions Generals guanyades. 

○ Puntuació total en Impressions Generals. 
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○ Els mateixos criteris en el mateix ordre però tenint en compte 
tan sols els enfrontaments entre els equips implicats en 
l’empat. 

● Entre els equips que participen als quarts de final, passaran 4 a semifinals 
resultants del enfrontament directe, continuant amb aquesta metodologia 
fins arribar l’enfrontament de la final.  

● La composició de cada grup es determinarà en primer lloc per coincidència 
o preferencia d’horaris i en segon lloc per sorteig. 

6. EL DEBAT 

6.1 IDIOMA 

● Tots els debats es realitzaran en valencià. 

 

6.2 FITXA D’EQUIP 

● Al començament de cada debat, ambdós equips hauran d’entregar una 
fitxa amb el nom complet de totes les persones debatents, indicant tant el 
nom del equip, com de la capitania. 

● Aquesta fitxa serà adjuntada a l’acta del debat. 

6.3 SORTEIG DE POSTURES 

● Els equips enfrontats en cada debat defensaran postures oposades. Un 
equip defensarà la postura ‘A Favor’ i l’altre, la postura ’En Contra’. La 
postura a adoptar per cada equip es decidirà per sorteig minuts abans del 
començament del debat. El sorteig serà dut a terme per l’Organizació  la 
presència de la capitania d’ambdós equips. 

● A més a més es sortejarà l’ordre de la postura que obri i tanca el debat 
alternant-se les intervencions i postures. Per exemple, en cas de començar 
l’equip ‘A Favor’ es donarien els torns de debat següents: 

6.4 TORNS I TEMPS DEL DEBAT 

1. Equip ‘A Favor’: Exposició inicial: 3 minuts. 

2. Equip ’En Contra’: Exposició inicial: 3 minuts. 

3. Equip ‘A Favor’: Argumentació-Refutació: 4 minuts. 

4. Equip ’En Contra’: Argumentació-Refutació: 4 minuts. 

5. Equip ‘A Favor’: Argumentació-Refutació: 4 minuts. 

6. Equip ’En Contra’: Argumentació-Refutació: 4 minuts. 

7. Equip ’En Contra’: Conclusions: 2,5 minuts. 

8. Equip ‘A Favor’: Conclusions: 2,5 minuts. 

 

● En cas que fora  l’equip ‘En Contra’ el que haguera de començar, s’invertiria 
l’ordre de la postura mantenint-se els temps i torns acabats d’explicar.   
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6.5 PREGUNTES DURANT EL DEBAT 

● Únicament durant els torns de refutació els equips podran interpel·lar a la 
persona contrincant. 

● Per a realitzar una interpel·lació qualsevol membre de l’equip alçarà la mà, 
sempre que no siga en l’últim minut de refutació 

● La persona refutadora gaudirà de llibertat per concedir o no la paraula 
segons ho crega oportú i quan així ho considere. 

● La persona interpelant disposarà d’un màxim de 15 segons per a realitzar, 
de forma clara, una única pregunta. 

● Les interpel·lacions hauran de ser preguntes, matisos o aclariments, en 
cap cas argumentacions. 

6.6 ACLARACIONS 

● Un mínim de 2 membres del equip i un màxim de 4 actuaran com persones 
oradores. Qualsevol membre de l’equip podrà intervenir al llarg del debat 
mitjançant interpel·lacions a la persona contrincant en el seu torn de 
refutacions. 

● Serà decisió de l’equip el mode d’organitzar les intervencions de cada 
participant, sempre que intervinguen entre 2 i 4 membres en el debat, però 
com màxim 1 persona podrà intervindre en cada torn (no està inclòs en 
este aspecte la realització de preguntes). I quedant limitades les 
intervencions per persona oradora a un màxim de 2, sense contar amb la 
realització de preguntes. 

● Totes les intervencions es realitzaran desde l’atril o dempeus per una única 
persona. 

● Durant les seues intervencions, les persones oradores podran rebre 
recolzament per part del seu equip exclusivament mitjançant notes. Serà 
la persona oradora qui s’aprope a la taula a recollir les esmentades notes 
i mai les persones membres del seu equip al atril. 

● No es permetrà l’ús d’internet durant el debat encara que si es permetrà 
l’ús de dispositius electrònics durant una intervenció pròpia per mostrar els 
documents o evidències que es consideren convenients. 

● Un membre designat per l’organització serà la persona encarregada de 
presentar el debat. Presentarà als equips i al Jurat, i juntarà a les 
capitanies per realitzar el sorteig de les postures que defensarà cadascun 
dels equips així com el ordre d’intervenció de cada postura.  
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6.7 PUNTUALITAT 

Si qualsevol equip no compareix al debat o es retrassa més de 15 minuts de l’hora 
estipulada, es declararà automàticament guanyador del debat al equip present a 
l’hora indicada amb tots els vots en contra del Jurat i una qualificació de 10 a 0. 

7. EL JURAT 

● Tots els debats contaran amb un Jurat composat com a mínim per 2 persones en 
la fase preliminar i en els quarts de final; i com a mínim per 3 persones en la 
semifinal i final, de les quals una assumirà les funcions de Jurat Principal. 

● L’autoritat principal en la sala abans, durant i després del debat serà el Jurat 
Principal. La persona que exercisca de Jurat Principal serà designada per 
l’organització abans de cada debat. 

● El Jurat verificarà, ajudat per l’Àrbitre de la sala, que es troben presents els equips 
i totes les persones membres cinc minuts abans de l’hora d’inici.  

● Prèviament a l’inici del debat es recordarà a les persones assistents les normes 
mínimes de presència a la sala (silenci en el pùblic, telèfons mòbils en silenci…) 

● Al termini del debat, el Jurat emplenarà l’acta que li ha sigut facilitada per a valorar-
lo, en la que apareixen tots els ítems que recull aquest Reglament en el punt 9. 
Posteriorment, la Direcció del Torneig o altra persona del Comitè de Competició 
designada per esta, recollirà les actes. L’Organització realitzarà la suma 
ponderada dels ítems del Jurat. 

● Després d’entregar les actes, i una vegada ha deliberat el Jurat, aquest es reunirà 
amb les persones membres d’ambdós equips i procedirà a indicar-les els aspectes 
positius i negatius del debat. 

● El Jurat, a través del Jurat Principal, té potestat per expulsar a qualsevol persona 
de la sala que duga a terme un comportament inadequat durant el debat. 

● El Jurat, bé per iniciativa pròpia, bé per petició de una de les capitanies, podrà 
requerir als equips participants que demostren la veracitat de qualsevol dada 
utilitzada al llarg del debat. Mai es podrà sol·licitar la veracitat d’una evidència 
durant la intervenció de una persona oradora, es farà sempre al finalitzar cada 
torn. Si la iniciativa prové d’alguna de les capitanies, les mateixes hauran d’alçar 
la mà i procedir a la petició de verificació de la data corresponent. 

● El Jurat emplenarà un acta en la que valorarà l’actuació dels dos equips. Per 
consens entre el membres del jurat s’otorgarà una puntuació de 0 a 10 en cada 
ítem als 2 equips, podent atorgar a ambdós la mateixa nota en un mateix ítem 
excepte en el apartat d’Impressió General. 

● Resultarà vencedor del debat l’equip amb una major nota resultant de la suma de 
tots els ítems del Jurat. (En Quarts de Final, Semifinals i Final es decidirà por vots 
de jurat). 

● En cas d’empat, l’equip que reba el ‘vot del Jurat Principal’ serà el que guanye en 
l’apartat de la valoració de l’ ‘Impressió General’. 

● Les decisions i veredictes de cada persona membre del jurat sols es podran 
recórrer davant el Comitè de Competició. 

 

8. ELS ÍTEMS 
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Introducció (20%)  

Forma (0-10) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, tó de veu, pauses, llenguatge… 

Estructura i Contingut (0-10) 

Estructura del discurs 

Originalitat 

Claredat del missatge 

Contextualització de la pregunta 

Refutació (40%) 

Forma (0-10) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, tó de veu, pauses, llenguatge… 

Estructura i Contingut (0-10) 

Capacitat d’argumentació. 

Estudi del tema: evidències aportades, diversitat i rigor de les mateixes 

Capacitat d’improvisació: resposta a les preguntes del debat 

Claredat i ordre del fil argumental 

Resposta a la pregunta del debat 

Refutació dels arguments del contrari 

Conclusión (20%) 

Forma (0-10) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

Capacitat d’oratòria: expressivitat, tó de veu, pauses, llenguatge… 

Estructura i Contingut (0-10) 

Capacitat de síntesis d’arguments i evidències 

Capacitat d’anàlisi i improvisació 

Claredat del missatge 

Estructura del discurs 

 

 

Equip (5%) 

Aspectes Generals (0-10) 
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Actitud de respecte 

Treball en equip 

Coherència i cohesió de la totalitat de les intervencions 

Impressió General (15%) 

Impressió General (0-10) (No empatar) 

 

9. PENALITZACIONS 

Les penalitzacions es divideixen en faltes lleus, faltes greus i expulsió. Les faltes lleus 
implicaran el descompte de 0,10 punts de la nota final. Les faltes greus implicaran que 
l’equip amonestat perda automàticament el debat. 
El Jurat de cada debat té potestat per imposar-les. Serà el Jurat Principal la persona 
encarregada d’anunciar-les al equip amonestat immediatament després de finalitzar el 
torn de paraula en el que la falta ha estat comesa. 
L’Àrbitre de sala serà qui prenga nota dels temps de cada intervenció per a incorporar-
los l’acta del debat i que s’apliquen les penalitzacions corresponents als desajustaments 
de temps. Qualsevol penalització haurà de constar en l’acta del debat. 
Les faltes lleus es donaran per: 

● Desajustament positiu (parlar més del temps) de més de 15 segons respecte al 
temps establert per a cada intervenció.  

● Desajustament negatiu (parlar menys del temps) de més de 15 segons respecte 
al temps establert per a cada intervenció. Una vegada superat aquest temps, els 
membres del Jurat no podran tenir en compte cap informació aportada. 

● Interpel·lar o interrompre a la persona oradora de l’equip contrari al llarg de la 
seua intervenció sense que aquesta persona li cedisca la paraula. 

● Realitzar una interpel·lació de més de 15 segons (sense passar-se més de 5 
segons). Cada vegada que torne a superar-se aquestos 5 segons de més en la 
interpel·lació es considerarà altra falta lleu. 

● Argumentar durant la interpel·lació. 

● Argumentar, refutar o introduir dades noves a la conclusió. 

● Retards en l’hora d’assistència al debat de més de 10 minuts. 

● Enunciar una dada poc veraç o manipulada. 

 
Les faltes greus suposaran que el equip perdrà automàticament el debat amb els vots en 
contra de tot el Jurat i per una qualificació de 10 a 0. Es donaran per:   
 

● Enunciar una cita o dada falsa. Si un equip o membre del Jurat dubta de la 
veracitat de qualsevol dada atorgada per l’equip contrari, té la potestat d’exigir les 
fonts de la dada aportada, sempre que siguen complides les pautes marcades a 
aquest Reglament.  

● Retrasos a l’hora d’assistència al debat per damunt de 15 minuts. 

● Insults, desacataments o menyspreu al Jurat, al públic o a qualsevol de les 
persones membres de l’equip contrari o del propi, abans, al llarg de o després de 
qualsevol debat. 
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● L’expulsió de una o diverses de les persones membres de l’equip. 

Es podrà expulsar bé a les persones membres d’un equip durant el debat, bé a l’equip al 
llarg de la competició. Tenen potestat per realitzar les expulsions el Jurat Principal en 
cada debat i el Comité de Competició. 

10. COMITÈ DE COMPETICIÓ 

Al front de la competició es trobarà un Comitè designat per l’Organització i dirigit per la 
persona Directora del Torneig, càrrec també designat per l’Organització i que serà la 
màxima responsable del mateix. Entre les seues funcions estaran:  

 
● Vetllar per el compliment del Reglament per part del Jurat i dels equips.  

● Expulsar a qualsevol equip que vulnere de forma sustancial el present Reglament.  

● Dirimir i tramitar les al·legacions que puga realitzar algun equip. 

● Decidir i solucionar qualsevol aspecte, problema o succés que no estiga 
contemplat en el present Reglament.  

● Modificar el Reglament si les circumstàncies així ho requereixen. 

11. RECLAMACIONS 

Les reclamacions podran realitzar-se davant del Comitè de Competició. Poden ser de 3 
tipus:  

● Objeccions durant el debat: Si un equip observa que l’equip contrari ha comés 
alguna irregularitat o infracció, haurà d’informar al Jurat. Per fer-ho, la  capitania 
al finalitzar el torn informarà de la intenció de formular una objecció. El Jurat 
Principal estimarà o desestimarà l’objecció segons crega convenient. 

● Reclamacions posteriors al debat: Hauran de realitzar-se en els 10 minuts 
posteriors a finalitzar el mateix. No s’admetran reclamacions entorn als vots del 
Jurat ni entorn a la qualificació atorgada per aquest.  

● Reclamacions davant irregularitats de la competició: Hauran de realitzar-se 
mitjançant un escrit per al seu posterior estudi per part del Comitè de Competició. 
L’escrit serà entregat a l’Organització del event.  

● El Comitè de Competició decidirà si pren en consideració reclamacions que no 
estiguen contemplades en aquest punt.  
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12. PREMIS 

● Sempre que s’iscribisquen 12 equips, els premis atorgats seran els següents:  

○ 400 euros al equip GUANYADOR finançat per l’SPNL 

○ 150 euros al equip SUBCAMPIÓ finançat per l’SPNL 

○ 100 euros a la MILLOR ORATORIA finançat per l’SPNL 

● El sistema per escollir a la Millor Oratoria serà el següent: al finalitzar cada debat, 
el Jurat escollirà la persona amb Millor Oratoria del mateix i li atorgarà una 
puntuació de 0 a 10. Al finalitzar el torneig, la persona que major puntuació obtinga 
per part del Jurat com Millor Oratoria durant la fase de grups serà la persona 
guanyadora del esmentat premi en el torneig.  

● La dotació econòmica dels premis estarà sota la corresponent retenció que 
estableix la normativa en vigor. Per tant, les persones premiades han de tindre 
consideració que l’import metàl·lic obtingut pot estar sotmès a retenció en el IRPF 
i en el seu cas generar obligació de declarar.  

13. DRETS D’IMATGE 

● L’inscripció en el Torneig suposa la cessió dels drets d’imatge de totes les 
persones membres de l’equip a l’Organització.  

● L’Organització es compromet a utilitzar els drets cedits amb fins acadèmics o 
promocionals.   

● Queda prohibida la realització de fotografies i gravacions sense l’autorització de 
l’Organització del torneig. 


