
 

CLUB DE DEBAT UPV 

Reglament de Participació  

III Torneig de Debat UPV 

 
1. PARTICIPANTS 

1.1 Podran participar els estudiants de qualsevol titulació de la Universitat Politècnica de València. 

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

1.3 Cap participant podrà haver participat a més de 3 tornejos a nivell estatal. 

2. DATA I SEU 

2.1 La competició se celebrarà els dies 27 i 28 de febrer de 2017. 

2.2 La seu del Torneig serà la Casa de l’Alumne a les distintes aules que es reservaran per a l’ocasió i que es 

comunicarà al capità o capitana de cada equip i al jurat els dias abans del torneig. 

3. INSCRIPCIÓ 

3.1 Els equips s’inscriuran mitjançant correu electrònic, enviant: 

- Nom i cognoms dels integrants. 

- Telèfon del capità. 

- Titulació i escola o facultat en què estan matriculats. 

- DNI de tots els integrants. 

- Els horaris de preferència per a debatre (cal especificar si es prefereix de matí o de vesprada o els dos). 

Al compte de correu electrònic debate.upv@gmail.com 

3.2 El termini d’inscripció romandrà obert fins a completar el límit d’equips, 12, o fins a les 00:00 hores del 

23 de febrer de 2017. 

4. EQUIPS 

4.1 Cada equip constarà de 2 a 4  persones. Una d’elles ocuparà el lloc de Capità o Capitana de l`equip. 

4.2 El paper i funcions del Capità o Capitana seran representar el seu equip davant l’organització del 

Torneig. 

4.3 En cas que un equip necessite fer algun canvi, pot fer-ho sempre que ho notifique a l’organització. En cas 

contrari, aquest canvi no és vàlid. 

5. TEMA DE DEBAT 

5.1 Cal que el poder públic controle els mitjans de comunicació? 

6. INDUMENTARIA 

6.1 No cal cap indumentària especial. No obstant això, des de l’organització es recomana correcció en la 

roba.  

6.2 Si el jutge o jutgessa principal considera inadequada la indumentària d’algun participant, ho ha de 

comunicar al capità o capitana de l’equip perquè la modifique.  

 



 
 

6.3 Fora d’allò que estiga permès expressament per l’organització, l’alumnat no pot portar en la 

indumentària publicitat o vindicacions de caràcter ideològic, polític o religiós fora del tema de debat. No es 

consideren publicitat marques o logotips de les peces de roba, sempre que no superen les dimensions 

habituals. 

7. FASES DE LA COMPETICIÓ  

7.1 La competició consta de tres fases: preliminar,  quarts de final, semifinals i final. En la fase preliminar es 

duen a terme tots els debats de cada grup.  

7.2 La competició s’estableix entre 12 equips, dividits en quatre grups amb tres equips cadascun.  

7.3 El primer equip de cada grup es classifica per als quarts de final. En cas de produir-se un empat en la 

classificació, es procedeix a desempatar segons els criteris següents, en aquest ordre:  

• Nombre d’ítems totals obtinguts o punts a favor.  

• Vots a favor dels jutges.  

• En cas que l’empat siga entre dos equips, el criteri de desempat següent és la victòria en l’enfrontament 

directe.  

• Nombre de penalitzacions aplicades més baix.  

7.4 El criteri per als enfrontaments en quarts de final és el de sorteig entre els primers classificats i els segons 

de cada grup.  

7.5 La composició de cada grup es determina, en primer lloc, per coincidència de preferència d’horaris, i, en 

segon lloc, per sorteig 

8. EL DEBAT 

8.1 Tots els debats del Torneig s’han de fer en valencià.  

8.2 En cada debat s’enfronten dos equips, format cadascun per un màxim de quatre components i per un 
mínim de dos. 

8.3 Els equips enfrontats en cada debat han de defensar posicions oposades. Un equip defensa la posició a 
favor, i l’altre, la posició en contra. La posició que cada equip adopta es decideix per sorteig pocs minuts 
abans del començament del debat. El sorteig es fa en presència dels capitans dels dos equips. En la fase 
preliminar hi ha dos debats per equip (sempre que s’arribe al límit d’equips, 12).  

8.4 Els torns del debat són els següents: 

• Equip a favor. Exposició inicial: 3 min  

• Equip en contra. Exposició inicial: 3 min  

• Equip a favor. Argumentació-refutació: 4 min  

• Equip en contra. Argumentació-refutació: 4 min  

• Equip a favor. Argumentació-refutació: 4 min  

• Equip en contra. Argumentació-refutació: 4 min 

• Equip en contra. Conclusions: 2.5 min 

• Equip a favor. Conclusions: 2.5 min 

8.5 Els torns han de respectar les normes següents:  

• Tots els debats comencen per la posició a favor.  

• Únicament durant els torns de refutació els equips poden interpel·lar el contrincant.  

• Per a fer una interpel·lació, un membre de l’equip alça la mà i, sols quan l’orador ho estima oportú, li 

concedeix la paraula. 

• Les interpel·lacions no poden durar més de 15 segons. 



 
 

• Les interpel·lacions han de ser preguntes, matisacions o aclariments, mai argumentacions. 

• L’orador o oradora gaudeix de llibertat de concedir o no la paraula segons ho estime oportú i quan ho 

estime oportú. 

• No es poden fer interpel·lacions durant l’últim minut d’exposició de l’orador o oradora. 

8.6 Un mínim de dos membres i un màxim de quatre actuaran com a oradors. Qualsevol membre de l'equip 

podrà intervenir al llarg del debat mitjançant interpel·lacions al contrincant en el seu torn de refutacions. 

8.7 L’equip decideix la manera de les intervencions de cada orador, sempre que intervinguen entre dos i 

quatre oradors en el debat. Com a màxim un orador podrà intervenir dos torns (sense incloure les 

preguntes). 

8.8 Totes les intervencions, les ha de fer una única persona des del faristol o dempeus.  

8.9 Durant les intervencions, els oradors poden rebre ajuda del seu equip exclusivament mitjançant notes. 

És l’orador o oradora qui va a la taula a recollir aquestes notes; mai membres del seu equip al faristol. 

8.10 Si algun equip no compareix al debat o tarda més de 15 minuts de l’hora estipulada, l’equip present en 

el debat a l’hora indicada es declara automàticament vencedor del debat amb tots els vots en contra 

dels jutges i una qualificació de 15 a 0. A més, no recupera la fiança dipositada abans de l’inici del 

torneig.  

8.11 Tot i que no es permet l’ús d’Internet durant el debat, els intervinents sí que poden fer ús de dispositius 

electrònics per a mostrar les proves que consideren convenients. 

9. PROCEDIMENT DEL DEBAT 

9.1  Tots els debats disposen d’un jurat compost com a mínim per dos jutges en la fase preliminar i com a 

mínim per tres jutges en les fases quarts de final, semifinal i final, un dels quals assumeix les funcions de 

jutge principal.  

9.2 L’autoritat principal a la sala, tant durant el debat com abans i després, és la jutgessa o el jutge principal, 

que ha de procedir de la manera següent:  

• Abans de començar el debat:  

 - Verifica que hi ha presents els equips i tots els membres cinc minuts abans de l’hora d’inici.  

 - Sorteja amb els capitans dels dos equips les posicions a favor i en contra.  

• Des del faristol: 

 - Presenta a la sala els components del jurat, els equips participants, el tema del debat i la posició que 

 defensa cada equip.  

 - Explica breument el procediment del debat.  

 - Recorda als assistents les normes mínimes de presència a la sala (telèfons mòbils apagats, silenci del 

 públic...).  

• Al final del debat:  

 - Agraeix la participació tant als assistents com als equips contendents i als jutges.  

 - Es reuneix amb els altres membres del jurat i deliberen sobre quin equip ha guanyat el debat. 

 - Una vegada el jurat ha deliberat, es reuneix amb els membres dels dos equips i procedeix a indicar-los 

 els aspectes positius i negatius del debat. 

 - Signa l’acta del debat i la transmet a l’organització de l’acte.  

 

 



 
 

9.3 El jurat, a través del jutge o jutgessa principal, té potestat per a expulsar qualsevol persona de la sala que 

tinga un comportament indegut durant el debat.  

9.4 El jurat ha d’emetre un veredicte de forma col·legiada en el qual es declare guanyador un dels dos 

equips. No es permeten empats.  

9.5 Cada membre del jurat emplena una acta en la qual valora l’actuació dels dos equips. Cada jutge assigna 

una puntuació de 0 a 5 en cada ítem als dos equips. Pot assignar a tots dos la mateixa nota en el mateix ítem, 

excepte en la impressió general. 

 

Introducció (20%) 
 Forma (0-5) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

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

Estructura i Contingut (0-5) 

Estructura del discurs 

Originalitat 

Claredat del missatge 

Contextualització de la pregunta 

Refutació (40%) 

Forma (0-5) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

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

Estructura i Contingut (0-5) 
Capacitat d’argumentació. 

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

Capacitat de improvisació: resposta a les preguntes en el debate 

Claredat i ordre del fil argumental 

Resposta a la pregunta del debat 

Refutació dels arguments del contrari 

Conclusió (20%) 

Forma (0-5) 

Maneig del temps i l’espai 

Contundència i seguretat personal 

Connexió i sintonia amb l’audiència 

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

Estructura i Contingut (0-5) 

Capacitat de síntesi d’arguments i evidències 

Capacitat d’anàlisi i improvisació 

Claredat del missatge 

Estructura del discurs 

 

 

 



 
 

Equip (5%) 

Aspectes Generals (0-5) 

Actitud de respecte 

Treball en equip 

Coherència i cohesió de la totalitat de les intervencions 

Impressió general (15%) 

Impressió general (0-5) (sense empat) 

 

9.6 Cada jutge o jutgessa suma els ítems assignats a cada equip. S’han de valorar tots els ítems. Després, la suma 

de les puntuacions de cada jutge dóna la nota final de cada equip, que és sobre 10 punts. L’equip amb més 

puntuació en els ítems d’un jutge s’adjudica el vot particular d’aquest jutge, que serveix com a criteri de 

desempat. 

9.7 El vencedor del debat és l’equip amb la nota més alta que resulta de la suma de tots els ítems dels dos 

jutges. (En les quarts de final, semifinals i en la final es decideix per vots de jutges). 

9.8 En cas d’empat en el vot d’un jutge o jutgessa, l’equip que s’endú el vot del jutge és el que ha guanyat en 

l’apartat de la valoració de la impressió general. 

9.9 En cas d’empat a l’hora de sumar les notes dels jutges, el criteri per a determinar l’equip guanyador del 

debat és: 

• Vot dels jutges. 

• Vot d’impressió general de cada jutge. 

• Puntuació d’impressió general de cada jutge. 

9.10 El jurat, bé per iniciativa pròpia, bé a petició d’un dels capitans, pot requerir als equips participants que 

demostren la veracitat de qualsevol dada que adduïsquen al llarg del debat. Mai no es pot sol·licitar la veracitat 

d’una prova durant la intervenció d’un orador; s’ha de fer sempre en finalitzar cada torn. Si la iniciativa prové 

d’algun dels capitans, són ells els qui han d’alçar la mà i procedir a la petició de verificació de la dada 

corresponent. 

9.11 Únicament es pot recórrer contra les decisions i els veredictes de cada jutge davant del Comitè de 

Competició. 

9.12 Queda prohibida la realització de fotografies i d’enregistraments sense l’autorització de l’organitzaciódel 

torneig. 

10. PENALITZACIONS 

10.1 Les penalitzacions es divideixen en faltes lleus, faltes greus i expulsió. La primera falta lleu implica el 

descompte de 0,5 punts de la nota final. La segona falta lleu implica el descompte d’1 punt addicional (1,5 en 

total) de la nota final. Les faltes greus comporten que l’equip amonestat perd automàticament el debat. 

10.2 El jurat de cada debat té potestat per a imposar penalitzacions. La jutgessa o jutge principal és la persona 

encarregada d’anunciar-les a l’equip amonestat immediatament després de finalitzar el torn de paraula en el qual 

s’ha comès la falta. 

10.3 La persona designada per l’organització a la sala és qui pren nota dels temps de cada intervenció, a fi 

d’incorporar-los a l’acta del debat i que s’apliquen, si cal, les penalitzacions corresponents als desajustos de 

temps.  

10.4 Qualsevol penalització ha de constar en l’acta del debat.  

 



 
10.5 Les faltes lleus i els avisos s’apliquen per les raons següents:  

• Desajust positiu (parlar més temps) de més de 10 segons respecte del temps establit per a cada 

intervenció. Cada vegada que torna a superar-se aquest temps en la mateixa intervenció es considera 

una falta lleu més.  

• Desajust negatiu (parlar menys temps) de més de 15 segons respecte del temps establit per a cada 

intervenció. De la mateixa manera que abans, si el desajust és de més de 30 segons, es considera com 

dues faltes lleus, i si és de 45 segons, es considera com tres faltes lleus.  

• Interpel·lar o interrompre l’orador o oradora de l’equip contrari durant la intervenció sense que haja 

cedit la paraula.  

• Fer una interpel·lació de més de 15 segons.  

• Argumentar durant la interpel·lació.  

• Argumentar, refutar o introduir dades noves en la conclusió.  

• Retards en l’hora d’assistència al debat de fins a 10 minuts.  

• Enunciar una dada poc veraç o manipulada.  

10.6 Les faltes greus comporten que l’equip perda automàticament el debat amb els vots en contra de tots 

els jutges i amb una qualificació de 0 punts. És motiu de falta greu:  

• Adduir una citació o dada falsa. Si un equip o membre del jurat dubta de la veracitat d’alguna dada 

aportada per l’equip contrari, té la potestat d’exigir les fonts d’aquesta dada, sempre que es complisquen 

les pautes marcades en aquest reglament.  

• Retards en l’hora de l’assistència al debat de més de 15 minuts.  

• Acumulació de tres faltes lleus en el mateix debat.  

• Insults, desacataments o menyspreu al jurat, al públic o a qualsevol dels membres de l’equip contrari o 

del propi, tant durant el debat, com abans i després.  

• L’expulsió d’un o més components de l’equip.  

10.7 Es poden expulsar bé membres d’un equip durant un debat, bé un equip durant la competició. Tenen 

potestat per a fer expulsions: la jutgessa o jutge principal en cada debat i el Comitè de Competició, segons 

s’estableix en el punt 13.2 d’aquest reglament.  

11. SALES 

11.1 L’espai de la sala s’ha de distribuir, sempre que siga possible, de la manera següent:  

• Un faristol o tribuna d’oradors. 

• Una taula per a cada equip, situades l’una davant de l’altra. 

• Un espai reservat als jutges, situat on tinguen una visió clara i privilegiada del debat. 

• El públic ha de situar-se darrere de les persones esmentades. 

• Les sales han de disposar de cronòmetres visibles per als oradors, per als equips, per al jurat i per al públic. 

12. COMITÈ DE COMPETICIÓ 

12.1 Al capdavant de la competició hi ha el Comitè de Competició, format per un nombre imparell de persones 

designades per l’organització. 

12.2 Entre les funcions d’aquest Comitè hi ha les següents: 



 
• Vetlar perquè tant els jutges com els equips complisquen el reglament del torneig. 

• Expulsar qualsevol equip que vulnere de forma substancial aquest reglament. 

• Dirimir i tramitar les al·legacions que puga fer algun equip. 

• Decidir sobre qualsevol aspecte, problema o succés que no estiga inclòs en aquest reglament. 

• Modificar el reglament si les circumstàncies ho aconsellen. 

13. RECLAMACIONS 

13.1 Les reclamacions es poden fer davant del Comitè de Competició. Hi ha tres classes de reclamacions: 

objeccions durant el debat, reclamacions sobre el debat i reclamacions relatives a irregularitats en la competició. 

El Comitè de Competició decideix si pren en consideració reclamacions que no estiguen incloses en aquest punt. 

13.2 Objeccions durant el debat: si un equip observa que l’equip contrari ha comès alguna irregularitat o 

infracció, ho ha de comunicar al jurat. Per a fer-ho, la capitana o capità, en finalitzar el torn, comunica que tenen 

la intenció de formular una objecció. El jutge o jutgessa principal demana la presència dels dos capitans, moment 

en el qual es pot efectuar l’objecció. La jutgessa o jutge principal estima o desestima l’objecció segons considere 

convenient fer-ho. 

13.3 Les reclamacions sobre el debat s’han de fer durant els 10 minuts posteriors a la finalització d’aquest. No 

s’admeten reclamacions sobre els vots dels jutges ni sobre la qualificació atorgada pels jutges. 

13.4 Les reclamacions relatives a qualsevol tipus d’irregularitat en la competició s’han de fer per mitjà d’un escrit 

que posteriorment estudia el Comitè de Competició. Aquest escrit s’ha de lliurar a l’organització de l’acte. 

14. PREMIS 

14.1 Hi huarà diferents premis per a l’equip guanyador (400 euros), el segon classificat (150 euros) i el millor 

orador (100 euros). 

14.2 A més, d’aquest torneig se seleccionaran els membres de l’equip que competisca en el torneig de la 

Xarxa Vives. 

15. FIANÇA 

15.1  S’ha de dipositar una fiança de 20 euros per equip abans del dijous 23 de febrer del 2017. 

15.2 La fiança es torna en finalitzar el torneig si l’equip s’ha presentat a tots els debats corresponents. En cas 

contrari, es retira l’import complet de la fiança i no es torna a l’equip. 

16. ACCEPTACIÓ 

16.1 La participació en aquest certamen de debat universitari comporta l’acceptació i el compliment d’aquest 

reglament. 

16.2 L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament sempre que ho considere oportú. 

17. DRETS D’IMATGE 

17.1 La inscripció en el torneig comporta la cessió dels drets d’imatge de tots els membres de l’equip a 

l’organització. 

17.2 L’organització es compromet a usar els drets cedits amb finalitats acadèmiques o promocionals. 

18. CRÈDITS PER LA PARTICIPACIÓ 

18.1 S’obtenen fins a tres crèdits de lliure elecció o dos crèdits ECTS per assistir a tots els debats que 

corresponguen a l’equip al qual es pertany. En cas contrari, cada membre de l’equip rep els crèdits corresponents 

al percentatge de debats en què ha participat, sempre que aquest equip no deixe de presentar-se a cap debat. En 

aquest últim cas, cap membre de l’equip no rep crèdits de lliure elecció ni ECTS. 


