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1. Participants 
 

1.1 Alumnes estudiants d’ESO i/o de Batxillerat escolaritzats en centres públics, concertats i/o 
privats de Catalunya. 
 

1.2 Cada centre educatiu podrà presentar al Torneig un màxim de 3 equips excepte si hi ha 
places disponibles en l'últim moment 

 
1.3 Podran modificar-se els alumnes inscrits fins el dia 15 de febrer 2019, essent substituïts per 

altres alumnes o bé donats de baixa.  
 
2. Tema 

 
2.1 Pel TDB, el tema es publicarà el 31 de gener de 2020. 

 
3. Equips 

 
3.1 Cada equip estarà composat per un mínim de quatre i un màxim de cinc alumnes, tret de 

casos de força major, que podran ser composat per un mínim de tres estudiants. 
 

3.2 Cada equip comptarà amb un professor/tutor qui actuarà també com a representant de 
l’equip i del centre davant de l’organització.  

 
3.3 Un dels equips defensarà la postura a favor i l’altre la postura en contra. Quina postura 

defensarà cada equip en cada debat es decidirà mitjançant un sorteig en el moment 
d’iniciar el debat.  

 
3.4 En cada equip intervindran un orador per torn i com a mínim tres oradors en cada debat. 
 
4. Indumentària 

 
4.1 Tots els participants en l’acte acadèmic de debat vestiran de manera correcta. 
 
4.2 Cap participant podrà exhibir en la seva indumentària cap mena de publicitat. No es 

considerarà publicitat la marca o logotip de la peça de vestir, sempre que no excedeixi les 
dimensions habituals. 

 
5. Acreditació dels participants 
 
5.1 Els participants seran acreditats al començar la fase preliminar i també a la fase final.  

 
5.2 Per tal de ser acreditats hauran de portar amb ells el seu D.N.I., passaport, carnet del seu 

centre educatiu, de la biblioteca o qualsevol document on aparegui la seva fotografia i el 
seu nom i cognom.  

 
5.3 Els alumnes no acreditats no podran debatre.  
 
6. Idioma 

 
6.1 Els debats podran ser duts a terme en català i/o en castellà indistintament, inclús en cada 

equip. Els participants podran usar l’idioma que més còmode els resulti.  
 

7. Procediment de debat 
 
7.1 Un dels jutges verificarà que es trobin presents els equips participants, així com que es 

compleixen tots els requisits per tal que s’iniciï el debat. 
 

7.2 Si els dos equips estan presents a la sala, un dels jutges sortejarà les postures i presentarà 
els equips davant de l’auditori.  
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7.3 Un dels jutges o l’staff de sala, recordarà les normes mínimes de presència a la sala 

(telèfons mòbils en silenci, respecte als contrincants, silenci a la sala). 
 
7.4 Un cop iniciat el debat no es permetrà l’entrada o sortida de ningú de la sala, tret de que 

sigui amb autorització expressa dels jutges o en cas d’emergència. 
 
7.5 El format del debat serà el següent:  

 

 
 
 

7.6 Obrirà cada secció l’equip que defensi la posició “A FAVOR”, tret de la conclusió que farà la 
primera intervenció l’equip que defensi la posició “EN CONTRA”. 
 

7.7 L’equip que no estigui fent ús de la paraula pot interpel·lar mitjançant preguntes a l’orador 
que està fent ús de la paraula, la interpel·lació no podrà durar més de 15 segons. Només 
es permet interpel·lar a l’orador durant els al·legats de refutació argumental. 
 

7.8 Un cop conclòs el debat els jutges deliberaran durant alguns minuts. 
 
7.9 Els jutges donaran recomanacions de millora de cada equip i els recolzaran els seus punts 

forts. Aquestes recomanacions es realitzaran només únicament després de la finalització 
del debat i estant els dos equips presents. Després d’aquesta deliberació pública, no es 
podran demanar explicacions als jutges.  

 
8. Jurat. 

 
8.1 Els Jutges són la màxima autoritat a la sala, essent durant cada debat els representants de 

l’organització.  
 

8.2 Per tal d’avaluar el debat, els jutges compten amb un acta que atén els criteris generals de 
Fons, Forma Externa, Forma Interna, Debat i Respecte. 
 

8.3 L’acta es puntua anotant en la casella corresponent 3,,2, 1 o 0 en funció de que cada jutge 
consideri que s’ha aconseguit l’ítem o no, i en quina mesura. Pot donar-se la mateixa 
puntuació als dos equips en un mateix ítem. 
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8.4 Cap membre dels equips podrà tenir accés a l’acta dels jutges. En cas de voler consultar-
la, hauran de dirigir-se a l’organització del Torneig que en determinarà la conveniència de 
la consulta i que serà l’encarregada de custodiar-ne les actes.  

 
8.5 En cada debat hi haurà dos jutges amb actes independents. Cada jutge enviarà la seva 

acta i el resultat final serà la mitja ponderada d’ambdues actes. A la final hi haurà un mínim 
de tres (3) jutges. 

 
9. Penalitzacions. 

 
Es diferencia entre avisos, faltes lleus i faltes greus: 

 
9.1 Avisos. (no tenen incidència en la nota) 

 
ü Excedir del temps establert per un torn en més de 8 segons o deixar sense utilitzar més 

de 8 segons en el temps establert per un torn. 
ü Excedir del temps màxim per a una interpel·lació o pregunta que és de 15 segons. 

 
9.2 Faltes lleus. (restaran tres punts a l’equip que les cometi)  

 
ü Acumulació de dos avisos. 
ü A partir de vuitens excedir del temps establert per un torn en més de 16 segons o 

deixar sense utilitzar més de 16 segons en el temps establert per un torn. 
ü Acudir al debat amb un retard superior a deu minuts i inferior a quinze minuts. 
ü Usar dades falses en l’argumentació. 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, perquè el jurat pugui desestimar la impugnació o aplicar la 
penalització corresponent, restant a criteri del jurat la consideració d’aquesta dada com 
a falsa. 

ü Comunicació mitjançant la paraula o gestos del tutor amb el seu equip. Serà el jutge o 
jutges els intèrprets d’aquesta situació; l’assistent de sala podrà informar-lo per a la 
seva decisió.  

 
9.3 Faltes greus. (restaran deu punts a l’equip que les cometi. L’organització considerarà a la 

vista de la gravetat dels fets la desqualificació de l’equip.) 
 

ü Faltar al respecte als jutges, als membres de l’altre equip o al públic mitjançant 
expressions verbals o gesticulacions. 

ü Utilitzar arguments ad hominem com a part de l’argumentació. 
ü Comunicació mitjançant la paraula, gestos o documents dels participants amb persones 

que no siguin membres propis de l’equip. Serà el jutge o jutges els intèrprets d’aquesta 
situació; l’assistent de sala podrà informar-lo per a la seva decisió. 

ü L’ús de qualsevol dispositiu tecnològic d’informació o de comunicació (telèfons mòbils, 
smartphones, ordinadors, tablets,…) durant el desenvolupament del debat, tant per la 
mostra d’evidències i arguments com per a la recerca d’ells.  
 

9.4 Motius de desqualificació: 
 
ü Acudir al debat amb més de 15 minuts de retard.  
ü Faltar greument al respecte al jurat, als membres de l’altre equip, al públic, als 

membres de l’organització durant el desenvolupament del debat.  
 
10. Sales 

 
10.1 Les sales comptaran amb el següent equipament: 

 
10.1.1 Faristol o element equivalent. 
10.1.2 Dues taules enfrontades pels equips.  
10.1.3 Cronòmetre projectat. 



  

	

5/5 
	

10.1.4 Aigua pels jutges. 
10.1.5 Acta d’avaluació per cadascun dels jutges. 
10.1.6 Ordinador per avaluar i enviar l’acta per cada un dels jutges.  

 
11. Fases de competició 

 
11.1 S’estableixen dues fases de competició principals: 
 

• Fase preliminar: els enfrontaments es realitzaran per sorteig. Cada equip realitzarà 
almenys dos debats. Durant aquesta fase l’equip no podrà competir amb equips del 
seu mateix centre educatiu.  

• Fase Final. Es classifiquen per la fase final 16 equips, pel què el torneig consta de 
vuitens, semifinals i final. En aquesta fase els debats seran eliminatoris.  

 
11.2 La classificació dels equips es determinarà segons els criteris: 

 
• Puntuació total d’ítem d’acta aconseguits 
• En cas d’empat se recorrerà al nombre total de Debats guanyats. 
• En cas de que els dos criteris anteriors donin un empat es considerarà com a criteri 

la puntuació en el subapartat Refutació Dialèctica. 
• En cas de que tots els criteris anteriors resultin empat es considerarà el menor 

número de penalitzacions durant els debats. 
 
11.3 Si tots els criteris anteriors resulten empatats l’organització decidirà la forma de 

desempat.  
 
11.4 Durant la fase preliminar, si per qualsevol circumstància un equip es dóna de baixa, o té 

un retard superior a 15 minuts, el seu contrincant pot ser objecte d’un nou enfrontament 
amb un altre equip que tampoc tingui contrincant. Això passarà sempre que l’horari ho 
permeti i l’enfrontament no sigui entre dos equips del mateix centre en fase preliminar.  

 
11.5 En cas de que no fos possible es determinarà guanyador per 60 punts a l’equip present.  
 
11.6 Durant la fase final, si per qualsevol circumstància un equip no compareix, es donarà 

guanyador el seu contrincant.  
 
12. Termini. 

12.1 Hi haurà una sessió de formació per als alumnes (31 de gener 2020) i una sessió de 
formació per a professors (3 de febrer 2020).  

12.2 La fase preliminar del torneig es realitzarà el dia 27 de febrer 2020. 

12.3 La fase final tindrà lloc el dia 28 de febrer 2020. 

13. Acceptació de les bases i normativa que regeix el Torneig. 
 
13.1 El IV Torneig de de Debat de Barcelona està regulat per aquests bases. 
 
13.2 Per motius de força major o per decisió justificada de l’organització, podran establir-se 

excepcions al que disposa aquest reglament. Els equips afectats per possibles canvis 
seran avisats amb temps suficient a través d’un comunicat de l’organització. 

 
13.3 La participació en el IV Torneig de Debat de Barcelona suposa l’acceptació de les seves 

bases. 
 

Barcelona, 10 de desembre de 2019.  


