
PROGRAMA LLIGUES DE DEBAT UJI 

 

Introducció 

 

El Programa Lligues de Debat de la Universitat Jaume I pretén fomentar l’art de debatre i 
parlar en públic amb correcció, fluïdesa i precisió, formar als estudiants en tècniques 
d’oratòria i millorar les seues competències de comunicació verbal i no verbal. 

 

Antecedents i justificació 

 

La Universitat Jaume I ha sigut des dels seus inicis part activa en formació i difusió del debat 
en la província de Castelló. Aquest compromís s’ha vist reflectit en la participació des de 
l’any 2005 en diverses lligues de debats i competicions que tenen com a objecte donar a 
conèixer a l’estudiantat i al conjunt de la comunitat universitària la importància de la 
dialèctica com a eina per a millorar les capacitats comunicatives i aconseguir així una major 
ocupabilitat en el seu futur professional. 

En concret, des de l’UJI es participa a la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives 
d’Universitats i s’ha aconseguit arribar-hi fins a altes posicions, que han fet que el nostre 
centre educatiu figure sempre com una universitat de referència en la capacitat de debatre. A 
més, cada any es ve organitzant a l’UJI la Lliga de Debat de Secundària, també promoguda 
per la Xarxa Vives, per a dinamitzar la pràctica del debat als centres d’educació secundària. 

D’aquesta manera, la possibilitat de treballar pel debat està avalada com una manera de 
millorar les competències de l’estudiantat, especialment pel que fa a la capacitat de treballar 
en equip, la proxèmica, l’argumentació i, en definitiva, altres habilitats que resulten 
complements molt interessants per la formació que reben a l’UJI. 

A més a més, s’ha seguit apostat en aquesta línia amb la recent creació de la Lliga de Debat 
Interna de l’UJI, amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat, per tal de donar la 
possibilitat al conjunt de l’estudiantat de poder involucrar-se en la representació del nostre 
centre en lligues de debat. 

Tot aquest treball que ja s’ha fet en matèria de debat va en gran concordança amb diversos 
eixos del Pla Estratègic de l’UJI, com són fomentar i reconèixer l’excel∙lència en la capacitat, 
talent i esforç de l’estudiantat (OE 20.), Comprometre’s amb l’estudiantat a través d’una 
Universitat participativa, inclusiva i personalitzada que facilite la seua formació integral, 
com a professionals i ciutadans, i afavorisca la seua inserció laboral ( OE 21.) i Promoure 
la cultura pròpia i potenciar el coneixement i l’ús del valencià (OE 35.). 

Per tot això, calia fer un pas endavant i comprometre’s amb la formació en debat i oratòria a 
l’UJI amb la creació d’un programa que permetera institucionalitzar i reconèixer les acciones 



voluntàries que aquests anys han realitzat el professorat i l’estudiantat que s’hi ha involucrat 
en aquestes lligues, amb l’objectiu de posar en valor el debat i l’oratòria a la Universitat 
Jaume I i millorar la coordinació de les diferents activitats. 

 

Objectiu i funcions del Programa de Lligues de Debat UJI 

L’objectiu del Programa de Lligues de Debat de la Universitat Jaume I és doble: 

A) En primer lloc formar la comunitat universitària (professorat, estudiantat i persones 
vinculades a l’UJI) en la dialèctica i la capacitat d’argumentació, com a competència 
transversal. 

B) D’altra banda, gestionar, organitzar i coordinar totes les participacions de l’UJI en lligues 
de debat universitàries o preuniversitàries tant locals com nacionals per a posicionar el nostre 
centre educatiu en un lloc privilegiat pel que fa a l’aposta pel debat i l’oratòria. 

Quant a la formació i difusió en oratòria, el programa s’encarrega de: 

● Impulsar la formació en dialèctica i capacitat d’argumentació en els estudiants de la UJI; 
d’aquesta manera, es contactarà amb cada centre per analitzar les seues necessitats en la 
matèria i crear-ne una formació ad hoc. 

● Organitzar cursos de formació, seminaris, jornades i/o congressos per a educar la comunitat 
universitària en dialèctica i tècniques per parlar en públic. 

● Organitzar formació per al PDI i per a estudiantat sobre tècniques per a millorar la docència 
pel que fa a la capacitat de parlar en públic i aconseguir una millor atenció de l’alumnat. 

● Reconeixer les competencies de l’estudiantat de l’UJI en oratòria i debat mitjançant un 
certificat. 

● Reconeixer la formació i les tasques de representació de l’estudiantat de l’UJI en oratòria 
i debat mitjançant crèdits. 

Pel que fa a l’organització i participació en lligues, al programa es coordinen les següents 
iniciatives: 

● La Lliga interna de debat a l’UJI (amb la col·laboració del Consell de l’Estudiantat). 

● La Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives. 

● La Lliga de Debat de Secundària de la Xarxa Vives a la província de Castelló. 

● Difusió en centres de secundària sobre l’oportunitat de poder participar en la Lliga de Debat 
de Secundària de la Xarxa Vives. 

● Participació en altres lligues de debat i activitats relacionades amb la oratòria. 

 



Organització, dependència i recursos del Programa de Lligues de Debat UJI  

El Programa de Lligues de Debat de la Universitat Jaume I s’adscriu al Vicerectorat 
d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa com a vicerectorat encarregat de la formació i 
la millora de les competències de l’estudiantat a l’UJI. 

En concret la Direcció Acadèmica de la Unitat de Suport Educatiu seria la encarregada de 
desenvolupar el programa. 

El programa es finança des del projecte VEOIE/D8 18G001/01 per poder desenvolupar amb 
èxit les diverses accions proposades. 

 

Col·laboracions en les accions del Programa de Lligues de Debat UJI 

Per tal de desenvolupar les acciones del Programa de Lligues de Debat de la Universitat 
Jaume I, aquest col·laborará activament amb altres serveis de l’UJI i altres organismes. 

En primer lloc, amb el Servei de Comunicació per a l’organització de la logística de les 
lligues, i amb el Consell de l’Estudiantat, com a espai de representació de l’alumnat de l’UJI, 
per analitzar les necessitats d’aquest en matèria d’oratòria.  

En segon lloc amb les Facultats/Escola de l’UJI per a la formació dels equips que participen 
a la lliga interna i la preparació de l’equip que represente a l’UJI. 

També amb l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques, amb la Càtedra 
INCREA, i amb el programa Alumni-SAUJI com a eines que treballen dia a dia per a millorar 
l’ocupabilitat, l’aprenentatge i la capacitat emprenedora de l’estudiantat universitari, on la 
capacitat de parlar en públic és en estreta relació amb les accions realitzades per aquests 
organismes. 

La Fundació Isonomia i la Unitat d’Igualtat s’hauran de convertir en col·laboradors habituals 
del Programa per mitjà de l’assessorament en matèria d’igualtat de gènere i com aquest s’ha 
de reflectir en el diàleg i l’argumentació. 

Per últim, també és col·laborarà constantment amb la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat Valenciana, amb la Xarxa Vives d’Universitats, amb Escola Valenciana, amb els 
propis centres d’educació secundaria de la província, i amb altres organismes que treballen 
pel foment del debat i l’oratòria, tot amb l’objectiu d’aconseguir una gran aposta des de la 
Universitat Jaume I en aquestes matèries, que resulten clau en la formació de l’estudiantat i 
en el seu futur professional. 

Es crearà una Comissió de seguiment del Programa amb representants dels agents mencionats 
abans, que es reunirà almenys una vegada a l’any per a decidir cóm continuar millorant el 
programa. 

 

Castelló de la Plana, 28 de novembre de 2017 


