
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·legi Oficial de Doctors 

I Llicenciats en Filosofia i Lletres  
i en Ciències de les Illes Balears 

 

 

 

CURS: Introducció a un Club de Debat 
 

Adreçat a: Professorat de Secundària i Batxillerat. 
 

Crèdits: 10 hores (6 h presencials i 4 no presencials) 1 crèdit. 
 

Professora: Claudia Velásquez. CLAVE. Desarrollo de Talentos. 
Coaching ejecutivo y organizacion. 
 

Introducció: 
La activitat del DEBAT té com objectiu que els alumnes aprenguin a 
desenvolupar el pensament crític, a ser capaços d’analitzar la 
informació, a defensar una postura y per suposat, a ser capaços 
d’expressar la seva opinió de forma efectiva, introduint tècniques de 
comunicació i oratòria. 
 

Objectius: 
Es treballa en una doble línia: 
 

Amb els docents: 
- Fomentar la pedagogia deliberativa dins l’aula, aprofitant el 

paper fonamental de la interacció social, com a mètode natural 
d’aprenentatge i com a motor per estimular el desenvolupament 
del pensament dels alumnes, dins i fora de l’aula. 

- Proporcionar als docents activitats que facilitin innovar el mètode 
educatiu i que els permeti captar l’atenció dels estudiants 
fomentant una major participació. 

- Ajudar als docents a potenciar el desenvolupament de les 
competències bàsiques que els estudiants necessiten, per a la 
seva integració en el món que els envolta i per la seva adaptació 
en el seu futur entorn educatiu i laboral. 
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Amb els alumnes: 
- Treballar competències bàsiques en comunicació, 

sociabilització, relació amb el seu entorn, maneig i anàlisis de la 
informació i per suposat d’autonomia. 

- Desenvolupar habilitats d’argumentació i oratòria dins 
l’estructura del debat. 

- Fomentar el treball en equip. 
- Despertar la sensibilitat davant la realitat i el món que els 

envolta. 
- Aprendre a donar i rebre crítiques. 
- Proporcionar eines que els hi permetin ser capaços d’aprendre a 

aprendre i desenvolupar la seva autonomia. 
 

Continguts: 
8:00 Introducció: Salutació i presentació del projecte. 
8:05 Socialització i comunicació: Activitat per parelles  
8:30 PEDAGOGÍA DELIBERATIVA 

El diàleg com eina educativa 
Beneficis, habilitats i competències 
Possibles obstacles 
Habilitats pel diàleg dirigit 

 9:00 Activitat TREBALL EN EQUIP 
REPTE: Solucionar un problema que requereix del anàlisi i maneig 
de la informació, mitjançant el diàleg, el treball cooperatiu i la 
participació de tots els integrants de l’equip.  

  9:30 Comentaris i avaluació de l’activitat. 
  9:45 PENSAMENT CRÍTIC - ABP 

Fomentar pensament i creativitat, a partir de la identificació de 
temes desconeguts.  
Paper del docent. 

10:05 Activitat 2 APRENDRE A APRENDRE 
REPTE: Plantejar un tema, analitzar que sabem, qüestionar-lo, 
investigar noves àrees d’aprenentatge. 

10:25 Comentaris i avaluació de l’activitat. 
10:35 PAUSA 
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10:50 PENSAMENT I APRENENTATGE 
Percepció de la realitat - PNL 
Mapes mentals i territori 
Influència de la percepció en la forma de comunicar 
Diversitat de pensament 

11:15 Activitat 3 Diferents punts de vista, una mateixa realitat.  
REPTE: Analitzar un tema proposat des de diferents punts de 
vista, adoptar una postura i defensar-la. Observació de rols. 

11:45 Comentaris i avaluació de l’activitat. 
12:00 ARGUMENTACIÓ I REFUTACIÓ 

Què és argumentar? i què és refutar un argument?  
Introducció a tècniques d’argumentació i refutació.  

12:20 Activitat 4 Argumentar y Refutar  
REPTE: Proposar temes per llançar arguments, refutacions i 
contra arguments, aprendre a diferenciar-los. 

12:45 Comentaris sobre l’activitat. 
13:00 DEBAT 

Introducció a l’oratòria. 
Presentació de l’esquema de debat que es proposa per la lliga de 
debat a nivell de 1r batxillerat, 2n ESO i 6è de primària 2016-2017, 
que es desenvoluparà a nivell entre col·legis, bases de concurs i 
bases del programa de formació del mentor. 

13:20 Activitat  MINI DEBAT 
REPTE: Realitzar un debat amb una estructura senzilla, aplicant 
nocions d’oratòria. 

13:40 Comentaris sobre l’activitat. 
14:00 Tancament de la sessió. 
 

Horari i lloc: 
Dia 8 de setembre de 8 a 14 h. a la seu del CDL, amb possibilitats de 
canvi tant de data com d’horari. 
 

Places: mínim 15, màxim 30. 
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Coordinadora: Francisca Estaràs. 
 

Inscripció: 
Fins dia 7 de setembre al Col.legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 
13:30 i de 17:00 a 20:30 hores.  
Inscripció on-line:  
www.cdlbalears.es 
Col·legiats/des CDL: 6€ / Altres: 15€.  
(La Caixa, 2100-0345-91-0200135257).  
 
Per obtenir el certificat cal assistir al 80 % de les sessions i 
presentar la feina encomanada. 
 
 


