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CURS: Com preparar i avaluar un Debat 
 

Adreçat a: Professorat de Secundària i Batxillerat. 
 
Crèdits: 20 hores (2 crèdits). 
 
Professorat:  
Claudia Velásquez Gavilanes. CLAVE Consulting, Desenvolupament de 
Talents, Coach Executiu i Organitzadora des del 2013 de la Lliga de Debat. 
Vicente Sarañana Ruiz: Executiu en diferents empreses nacionals i 
internacionals, expert en treball en equip i avaluació. Des del 2013 jutge en la 
Lliga de Debat. 
 
Objectius: 

1. Aprendre a preparar un debat: 
 Comprendre el tema a debatre. 
 Identificar les àrees d’investigació. 
 Elaborar la línea argumental. 
 Argumentar i refutar. 
 Seleccionar fonts. 
 Preparar discursos i tècniques d’oratòria. 
 Formular preguntes. 

2. Conèixer com avaluar un debat: 

 Comprendre els aspectes a avaluar. 

 Escoltar activament. 

 Establir uns criteris homogenis de valoració del debat. 

 Valorar l’Orador i el seu missatge. 

 Conèixer l’Equip: preparació i execució. 

 Identificar els aspectes fonamentals del debat. 

 Preparar i donar la retroalimentació individualment. 
 

Continguts: 
Dia 3 de novembre de 2016:  
De 8:30 a 13:30 h.: Pensament eficaç (comprendre, expressar, organitzar, 
identificar àrees d’investigació, treball en equip), Argumentació (estructura, 
tipus d’arguments, refutació), Comunicació (missatge, preparació de discursos i 
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tècniques d’oratòria, llenguatge corporal i paraverbal, formulació de preguntes) i 
avaluació de la sessió. 
De 15:30 a 20:30 h.: El Jutge (reglament, aspectes a avaluar), l’Orador (forma 
interna, forma externa), l’Equip (línea argumental, evidències, repartiment de 
rols, preguntes i respostes), Retroalimentació (aspectes avaluables, PLUS i 
PLUS-PLUS (+ / ++), tècnica del Sandwich) i avaluació de la sessió. 
De dia 4 de novembre a dia 18 de novembre de 2016: 
Confecció i enviament al CDL de la proposta de treball. 
De dia 14 de desembre a dia 17 de març de 2017: 
Actuació de Mentors o Jutges al manco en 5 debats. 
 

Horari i lloc: 
Dia 3 de novembre de 8:30 a 13:30 h i de 15:30 a 20:30 h. 
De dia 14 de desembre a dia 17 de març l’horari s’indicarà a la pàgina web 
www.debateenelaula.es 
 

Places: mínim 15, màxim 26. 
 
Coordinadora: Margarita Santandreu Niell. 
 
Inscripció: 
Fins dia 2 de novembre 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: 10€ / Altres: 40€.  
(La Caixa,  ES92-2100-0345-9102-0013-5257).  
 
Per obtenir el certificat cal assistir al 80 % de les sessions i presentar la 
feina encomanada. 
 
 

http://www.debateenelaula.es/

