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1. Introducció:  
Els objectius d'aquesta guia breu són: 

- introduir els beneficis del debat com a eina pedagògica a l'aula universitària:  
¿quines raons podem tenir per organitzar un debat?  
¿quines competències desenvolupa?  

 
- donar pautes clares per tal d'organitzar  debats exitosos a l'aula:  

¿què cal tenir clar abans del debat, com cal perparar-lo?  
¿què fer durant el debat?  
¿què fer després, com avaluar-lo? 

 
Finalment donem una bibliografia per aquells professors que estiguin més interessats en cada un dels aspectes d'aquesta eina 
pedagògica, incloent referències generals i casos concrets d'estudis a l'aula. 
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2. 4 raons per utilitzar el debat a l’aula 
 
RAÓ 1 – EL DEBAT FOMENTA L’APRENENTAGE ACTIU D’UN CONTINGUT 

Tot sovint l’aprenentatge de l’estudiant universitari es focalitza en l’adquisició passiva de coneixement mitjançant la lectura de 
manuals i la participació en classes magistrals. El debat pot ser una eina pedagògica al servei de l’aprenentage actiu: el debat 
representa un repte per a l’estudiant que haurà de cercar informació per si mateix, analitzarla, transformar-la i comunicar-la de forma 
efectiva, tot incrementant-se exponencialment les possibilitats de generar aprenentatge. 

 
RAÓ 2 – EL DEBAT ESTIMULA EL PENSAMENT CRÍTIC 

L’objectiu a curt termini d’adquirir coneixements i habilitats vinculats amb l’assignatura s’ha de veure equilibrat amb l’objectiu a llarg 
termini d’estimular l’esperit crític dels estudiants. El debat estimula el desenvolupament meta-cognitiu de l’estudiant tot oferint-li una 
oportunitat per a l’aprenentatge de capteniments propis del pensament crític tals com: definir clarament un problema, avaluar la 
credibilitat de les fonts, identificar les assumpcions problemàtiques, reconèixer les insconsistències, i prioritzant la rellevància i la 
importància de diferents qüestions en el context global d’un argument. 
 

RAÓ 3 – EL DEBAT DESENVOLUPA LA CAPACITAT D’INFLUÈNCIA, PERSUASIÓ I COMUNICACIÓ ORAL 
Tot sovint, a la vida professional i acadèmica, no n’hi ha prou en tenir una bona idea, cal saber comunicar-la de forma persuasiva i 
convincent de manera que inspiri als altres a l’acció. El debat és l’exercici retòric per excel·lència. En un debat tractem de persuadir 
a un jurat i a l’audiència de la bondat de la nostra pròpia posició. Convidar als estudiants a un debat és oferir-los un terreny de joc 
excel·lent per a què puguin desenvolupar totes les seves habilitats persuasives i de comunicació oral. 
 

RAO 4 – EL DEBAT DESENVOLUPA CIUTADANS EMPÀTICS I TOLERANTS 
Un bon debat convida a l’estudiant a reflexionar acuradament sobre les dos cares d’un assumpte controvertit, a escoltar activament 
la posició de l’altre per tal d’entendre les seves raons –i si s’escau poder refutar-les- i a avaluar la validesa de les diferents fonts 
d’informació així com a no fer-ne un ús poc étic. 
 

Per saber-ne més: 
Veure Annex 1: Beneficis pedagógic del debat 
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3. Com fer-ho? 
 Tasques Descripció 

Preparar els estudiants pel 
debat sobre un tema 

El professor dóna una visió general del(s) tema(es) prèvia a l’assignació dels treballs: realitza una introducció a les qüestions 
més generals vinculadesa amb la temàtica a debatre. 
Suggeriment: El debat informal és una manera molt eficaç de familiaritzar els estudiants amb la pràctica del debat: es demana 
que cadascú presenti de forma espontània arguments a favor i en contra del tema. 

Decidir la tesi a debatre 
 

La tesi ha de ser debatible: cal poder trobar fàcilment arguments a favor i en contra. 
Suggeriment: fer-ho conjuntament amb els estudiants en funció de les tesis que despertin més interés i siguin pedagògicament  
més adecuades per explorar el tema seleccionat. 
Es pot integrar els estudiants en aquesta tasca, tot demanant-los un resum escrit de les qüestions fonamentals vinculades amb 
una tesi, els seus pros i contres i una explicació de la seva relevància. 

Subministrar un llistat de 
literatura de referència 

S’ha de fomentar que els estudiants la complementin amb la seva pròpia recerca. La recerca de fonts fiables és molt important 
en qualsevol debat universitari. 

Assignar els equips de 
debat 

El tamany dels equips: de 2 a 5. Dependrà del tamany de la classe, de la quantitat de temes a debatre.  
Suggeriment: 10 estudiants/debat.  

Orientar l’estratègia de 
l’equip 

El treball en equip és clau en un debat. Es poden repartir els següents rols:  
- Exposició oral: l’equip ha d’acordar qui serà(an) el(s) orador(s) que farà(an) l’exposició del cas i de l’argumentació de 

l’equip. 
- Refutació: poden ser els mateiros oradors que s’encarreguen de l’exposició, o pot ser una funció específica dins de 

l’equip. 
- Preguntes: un membre s’ha de dedicar a fer les preguntes als oponents de manera a analitzar i qüestionar el raonament 

de l’altre equip. 
- Resum: un membre ha de fer el resum i comprobar que s’ha donat resposta a totes les qüestions plantejades per cada 

equip. S’encarrega de fer la conclusió. 
- Investigador: un membre pot donar recotzament a la resta tot mantenint ben arxivada i accessible tota la informació 

necessaria pel debat. 
- Capità(ana): en lligues de competició és el/la portaveu de l’equip. S’encarrega d’observar el desenvolupament del debat 

i de donar suport a l’equip des de la seva visió panoràmica del debat. 

A
B
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Orientar la recerca i 
construcció de 
l’argumentació 

La tasca de recerca es pot utilitzar per desenvolupar habilitats com: treball en equip, anàlisis i síntesi de dades i evidències, 
organització, priorització de la informació i el pensament crític. 
Suggeriment: El professor pot assignar com a treball previ a cada equip la presentació d’un breu resum del cas amb arguments 
en favor i en contra sobre la tesi a debatre. Veure annex 3. 
Termini recomanat: 2 setmanes (mínim) per fer la recerca previa al debat.  
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Donar instruccions clares 
sobre la metodologia del 
debat 

Els estudiants han de tenir un esquema clar i instruccions precises sobre el funcionament del debat: temps, torns, rols, criteris 
d’avaluació, regles, etc. El professor ha de tenir un rol actiu en la coordinació i planificació del debat i accentuant la necessitat 
de la persuasió requerida en un debat. 

Preparar el setting La disposició ideal de l’espai és que els equips estiguin enfrontats i que parlin cap a l’audiència. 
És molt important que l’audiència identifiqui clarament qui són els equips argumentant a favor i en contra. 
El rellotge ha d’estar molt visible pels equips de debat , al jurat (professors) i a l’audiència. 
Suggeriment: utilitzar la projecció en pantalla d’un cronòmetre en línia (stopwatch-online) 

Moderar el debat La moderació consisteix en assegurar la disposició dels estudiants a cada costat, assegurar el respecte als temps d’intervenció i 
a les regles generals.  
Suggeriment: el professor pot involucrar els estudiants en aquestes tasques com: controlar del temps, controlar infraccions a 
regles pactades, etc. i concentrar-se en els continguts. 

D
U

RA
N

T 

Definir el paper de 
l’audiència 

L’audiència pot tenir un rol actiu en alguna fase del debat: 
- Abans: es pot recollir els vots de l’audiència abans del debat. 
- Duran: es pot permetre la intervenció de l’audiència en una fase oberta on pugui fer preguntes als equips. 
- Després: es pot recollir els vots de l’audiència despres del debat o demanar que doni el seu veredicte sobre qui ha 

guanyat el debat i perquè. 
Suggeriment: el professor pot demanar que l’audiència entregui un resum executiu individual per escrit dels debats en els que 
no hagin participat com debatents, exposant: principals arguments tractats, evidències, i posicionament crític. Veure annex 4. 

 

D
ES

RP
ÈS

 

Avaluar el procès Els criteris d’avaluació han d’estar molt clars abans del debat.  
Possibles criteris a valorar: 

- (abans) Contingut i organització: qualitat dels arguments presentats, organització del cas i de les línies argumentals, 
qualitat de les evidències i fonts utilitzades, validesa dels raonaments, identificació de les idees pertinents, 
cooresponència dels arguments amb la posició defensada, etc.  

- (durant) Exposició: capacitat de síntesi i expressió oral, capacitat de comunicació i persuasió, adequació de mitjans 
auxiliars utilitzats (videos, presentacions, transparències, etc.), treball en equip, qualitat del llenguatge, capacitat de 
refutació, formulació de preguntes, etc. També es poden definir penalitzacions: sobrepassar o no esgotar el temps 
assignat a cada torn, no repectar el minut protegit, falta amb el respecte als companys, etc. 

- (després) Treball escrit individual: (1500 paraules) resum executiu de la recerca realitzada i posicionament crític post-
debat. 

Suggeriment: es pot tenir en compte també la valoració de l’audiència. 
 
Elaboració pròpia a partir de: (Park, 2009); (Ericson, 2003); (Roy, 2005); (Scott, 2008) 
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• Miriam Joseph, S. (2002), The Trivium – The liberal Arts of 
Logic, Grammar, and Rhetoric: Understanding the nature and 
Function of Language, Paul Dry Books, Philadelphia. 

• Pastor, L. (2011), Retórica exprés, Editorial UOC, Barcelona. 
 

Articles i Casos sobre l'Ús del Debat a l'Aula Universitària 

• Kennedy, R. (2007), In-class debates: fertile ground for active 
learning and the cultivation of critical thinking and oral 
communication skills, International Journal of Teaching and 
Learning In Higher Education, 19(2) 183-190. [Revisió 
bibliogràfica exhaustiva de casos on s'ha utilitzat els debats. Recull de 
bones pràctiques. Imprescindibles*] 

• Park, J. (2009), The uses of Debate as a learning or 
assessment tool, University of Reading, UK, 
http://www.reading.ac.uk/web/FILES/cdotl/The_Use_of_Debat
es_as_a_Learning_or_Assessment_Tool.pdf [accès: 
10.02.12] [Cas concret comentat de l'ús del debat a una assignatura 
d'enginyeria agrònoma] 

• Roy, A. & Macchiette, B. (2005), Debating the issues: A tool 
for augmenting critical thinking skills of marketing students, 
Journal of Marketing Education, 27(3): 264-276. 

• Scott, S. (2008), Perception of Students' learning critical 
thinking through debate in a technology classroom: a case 
study, The Journal of Technology Studies, 10(2) 115-119. [Un 
cas interessant de debat en un entorn tecnològic] 

• Yang, H. & Reuli, E. (2011), Using debate as a pedagogical 
tool in enhancing pre-service teachers learning and critical 
thinking, Paper presented at the 2011 Barcelona  European 
Academic Congress. [Presentació d'un cas interessant d'ús del debat a 
l'aula universitària] 
 

Webs 

• El Arte de Persuadir con Palabras.  Post en el Blog de 
Eugenia Bieto: 
http://eugeniabieto.esadeblogs.com/2011/05/11/el-arte-de-
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persuadir-con-palabras/ 
• Recursos de retórica en línia: 

http://www.waldemoheno.net/Retorica/Recursos.htm 
• Curso de Retórica en el MIT (Massachusets Institute of 

Technology): http://ocw.mit.edu/courses/writing-and-
humanistic-studies/ 

• Los mejores discursos de la historia: 
http://www.retoricas.com/2010/10/grandes-discursos-de-la-
historia.html 

• Actas: 2nd International Conference on Rhetoric and 
Narratives in Management Research: 
http://itemsweb.esade.edu/research/rnmr2011/secondconfere
nceproceedings2.pdf 

• Blog: Six minutes: your guide to becoming a confident and 
effective speaker: http://sixminutes.dlugan.com/ 

• Revista especializada en debates en formato Lyncoln-
Douglas: http://www.nationalforensics.org/national-forensic-
journal 

 
Videos i películes sobre debat: 

• Eduard Bonet: ESADE Knowledge Briefings: Rhetoric and 
narratives in management: 
http://www.youtube.com/watch?v=ba3vljNN8AY 

• Discurso Brutus en Julio Cesar, Shakespeare (J. Mankiewicz 
1953): http://www.youtube.com/watch?v=gqIxl-qBAwA 

• Discurso Marco Antonio en Julio Cesar, Shakespeare (J. 
Mankiewicz 1953): 
http://www.youtube.com/watch?v=7X9C55TkUP8&feature=rel
ated 

• Discurso Steve Job en la Universidad de Stanford: 
http://www.youtube.com/watch?v=6zlHAiddNUY 

• Discurso Josep Guardiola en el Parlament de Cataluña: 

http://www.youtube.com/watch?v=oVuZwBGlpRc 
• Discurso Obama en Tucson: 

http://www.leadlearninglab.com/obama-y-pericles-o-como-
hablar-para-conjurar-el-desanimo/ 

• Spew: The World of Competitive Debate (USA 2005, 
Dirección: Steven Kung; documental) 

• The Great Debaters (USA 2007, Dirección: Denzel 
Washington)   

 
Programes i plataformes de visualització (Argument 
mapping): 

• Convinceme: http://codeguild.com/convinceme/ 
• Argunet: Argument mapping: programa para mapear 

argumentos de la Univ. De Berlin: 
http://www.argunet.org/working-with-argunet/ 

• Becisive online: Argument mapping online: 
http://bcisiveonline.com/ 

• Compendium: Argument mapping software: 
http://compendium.open.ac.uk/institute/ 

• Truthmapping: Argument mapping online, permet seguir les 
consecuencies lògiques de cada premissa: 
http://truthmapping.com/about.php 

• Takeonit: opinions de personatges coneguts sobre temes 
controversos: http://www.takeonit.com/ 

• DebateGraph: Concept mapping online:  
http://debategraph.org/ 

• Deliberatorium: eina desenvolupada pel MIT per facilitar 
deliberacions col·lectives: http://deliberatorium.mit.edu/login 

 

Associacions i lligues de debat a Catalunya 

• Associació de debat UB: http://associacio-debat-
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ub.blogspot.com/ 
• Xarxa Vives: http://www.vives.org/ca/serveis/gestio-de-
projectes/lliga-de-debat-universitari/ 
 

Altres Recursos online 

• Bad Arguments: web interactiva d’avaluació d’arguments: 
http://www.badarguments.org/ba/Args.aspx?aid=38 

• Plataforma de debat online: http://www.debate.fm/ 
• Google moderator: una manera de prioritzar qüestions en 

grans grups http://www.google.com/moderator/ 
• Crazy engineers: forum de debat entre enginyers: 

http://www.crazyengineers.com/community/ 
• Noticia sobre debat d’estudiants d’enginyeria sobre els riscs 

de l’energia nuclear - Dallas: 
http://www.reuters.com/article/2011/04/13/idUS29972+13-Apr-
2011+PRN20110413 
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5. Annex 1 – Beneficis pedagògics del debat competitiu 

Beneficis pedagògics del debat competitiu Per què? 
Pensament crític 
Capacitat d’articular un pensament propi sobre temes 
complexos mitjançant l’anàlisi acurat de diverses font 
d’informació. 

• El debat desenvolupa una mentalitat estratègica: hom ha de preparar els “pros” i 
“contres” de cada posició, de forma que es millora la capacitat de l’estudiant de veure 
les diverses perspectives al voltant d’un tema complex, i avançar les possibles 
respostes de l’oponent, enriquint així el propi pensament. 

• El debat competitiu ajuda a veure els punts febles en els propis arguments i en els dels 
altres tot fent-nos guanyar un major respecte per la complexitat de les idees i sobre 
com criticar-les de manera productiva basant-nos en la lògica i els fets. 

• “La capacitat de pensar críticament s’usa en un debat a l’hora de definir el problema, 
avaluar la credibilitat de les fonts, identificar les assumpcions problemàtiques, 
reconèixer les insconsistències, i prioritzant la rellevància i la importància de diferents 
qüestions en el context global d’un argument” (Kennedy, 2007, 184) 
 

Tècniques multidisciplinars de recerca 
Capacitat de fonamentar una argumentació complexa i 
controvertida mitjançant una recerca metòdica de diferents 
fonts i diferents tipus d’informació (quantitativa, qualitativa) i 
d’una diversitat de disciplines (humanístiques, ciències 
social, ciències naturals i enginyeria) 

• Per tal de preparar un debat, els estudiants es veuen estimulats a cercar informació 
multidisciplinar de força fonts diferents. El fet que les evidències aportades poden fer 
la diferència entre guanyar o perdre un debat, és un poderós estímul a la curiositat de 
l’alumne. 

• Han de ser capaços d’entendre i sintetitzar no només informació estadística, sinó 
també estudis de casos, informacions aparegudes en prensa, etc.. 

D
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Influència  
Capacitat de persuadir a una audiència sobre la bondat del 
propi punt de vista 
 

• Un debat competitiu és al capdavall un exercici mitjançant el qual tractem d’influir a un 
jurat per a què accepti el nostre punt de vista 

• Per guanyar un debat cal ésser capaç d’expressar idees complexes de manera ràpida, 
eficient i que enganxi a l’audiència. 

• “Williams, McGee, i Worth (2001) varen enquestar 286 participants d’equips de debat 
competitiu de 70 universitats diferents. Aquests estudiants varen avaluar la millora de 
les habilitats comunicatives orals com el benefici més substancial de participar en 
debats” (citat a Kennedy, 2007, 184) 
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Escolta activa i empatia 
Capacitat d’entendre els punts de vista d’una altra persona, 
el què realment vol dir o implica, més enllà dels mots 
utilitzats. 

• Un alumne que debat ha d’escoltar amb atenció els seus oponents per tal de poder 
refutar-lo: 

o Es “premia” l’escolta activa en un debat: qui escolta bé és capaç de trobar 
“forats” en l’argumentació de la part contrària 

o S’aprèn a no deixar que les emocions negatives afectin a la qualitat de 
l’escolta. 

o Es premia el fet d’escoltar més enllà de les paraules al què realment vol dir 
l’altre part. 

• “Els participants han de millorar les seves habilitats d’escolta activa per tal de fer 
bones refutacions (Allison 2002; Combs & Bourne, 1994): “El debat va canviar la meva 
vida perquè em va ensenyar a escoltar” (Snider & Schnurer, 2002, p.9)”. 

o “Un altre estudiant va dir que els debats “m’han ensenyat que no hauria de ser tant 
tencat i hauria d’escoltar tots els arguments abans de prendre una decisió final” 
(Goodwin, 2003, p. 161) Schroeder and Ebert (1983) afirmen que el debat és una de 
les maneres que tenim per tractar de minimitzar l’esbiaix que té el propi professor; a 
més a més quan els estudiants defensen una postura que ells mateixos creuen 
errònia, han d’anar més enllà –al menys temporalment- dels propis punts de vista i 
biaixos. A l’aprendre les dues cares d’un tema controvertit, els estudiants esdevenen 
més oberts, i més tolerants als punts de vista dels altres” (Kennedy, 2007, 185) 

• Tanmateix per assolir aquest objectiu el disseny ha de ser tal que s’obligui a l’estudiant 
a entendre i pensar des dels dos punts de vista del debat. Com?: 

o L’estudiant/equip no sap abans del debat què li tocarà defensar 
o Si preparar una posició pel debat, ha d’entregar un treball escrit defensant la 

posició contrària. 

 

Ètica de la comunicació  
Capacitat de citar i utilizar probes potencial en el context 
d’una argumetnació sense generar cap dany en l’audiència: 
tergiversacions, citacions fora de context, el·lipsis 
interessades, etc… 
 
 

• En tots els reglaments propis dels debats competitius, les conductes no ètiques estan 
fortament castigades. 

• Es tasca dels jurats dels debats assegurar i donar feedback de la qualitat de les fonts 
citades pels diferents equips. 
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Carrera professional 
 

• Existeix evidència (Parcher, J. 1998) que la participació en debats universitaris té un 
significatiu impacte positiu en la carrera professional futura dels estudiants: “El debat 
és una educació pre-professional adequada doncs les capacitats que desenvolupa un 
estudiant que debat són les mateixes que les que es demanen a la majoria de 
professions. Les capacitats més obvies que es desenvolupen són: pensament crític, 
examinar evidències, prendre decisions racionals, organització, comunicació oral i 
escolta activa” (6) 
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Instrument al servei de l’aprenentatge actiu d’un contingut 
 
 
 

• Un estudiant apren també sobre el tema del debat. Els estudiants que participen en els 
clubs de debat universitari solen passar entre 10 i 20 hores a la setmana preparant-se 
(Parcher, J. 1998). Un equip de debat de la lliga nacional americana sol revisar entre 
250-300 llibres sobre un mateix tema durant la temporada de debats. 

• El 78% de 544 estudiants d’un curs avançat de màrqueting varen afirmar que havien 
après més gràcies als debats que gràcies a les classes magistrals (Combs and 
Bourne, 1994 citat a Kennedy, 2007) 

• En un cas presentat a Barcelona, Yang & Rusli (2011), varen enquestar a futurs 
professors d’educació especial. Aquest professors varen passar per una setmana 
d’instrucció clàssica (lectura d’un manual + classes magistrals) sobre educació de 
persones amb una discapacitat auditiva. Després varen participar en una setmana de 
debats sobre si calia imposar o no l’implant coclear a persones sordes. El 83,9% dels 
futurs professors varen afirmar que la setmana de debat va estimular més el seu 
pensament sobre aquest assumpte que no pas la setmana de lectura d’un manual més 
classes magistrals. 

Lideratge 
 
 
 
 

• Existeix evidència que els estudiants que participen en clubs de debat universitari 
desenvolupen competències que faciliten carreres professionals vinculades amb el 
lideratge (Parcher, J. 1998) 

 

Participació a classe i avaluació dels estudiants • Els estudiants que participen en debats són més actius a classe: pregunten més i 
participen activament de les discussions a classe. 

o “Avaluar els estudiants amb diferents mètodes –tant amb treballs escrits com orals- 
dóna a més estudiants l’oportunitat d’excel·lir. Un estudiant ens va dir: “En tant que 
dixlèxic he apreciat l’oportunitat de presentar quelcom més enllà del format típic escrit” 
(p.635) Berdine (1987) dóna als seus estudiants de marketing l’opció d’escriure un 
assaig final de curs sobre un tema controvertit o bé participar en un debat oral.” 
(Kennedy, 2007) 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de Parcher, J. 1988. Yang & Resli, 2011. Kennedy, 2007. Park, 2009. Scott, 2008. 
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6. Annex 2. Fitxa per a identificar els arguments: 
 Què s’afirma? En què es basa? (fets, dades, estudis, cites, testimonis, 

exemples, etc.) 
Quina força te 
l’argument? 
On pot fallar? 

O
ra

do
r 1

 / 
or

ad
or

 2
 / 

Ex
po

si
ci

ó 
/ R

ef
ut

ac
ió
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7. Annex 3. Fitxa resum dels arguments (equip de debat) 
L’equip de debat hauria de presentar-lo abans del debat. 
Tesi de Debat: 
 
Posició (triar una opció:              A favor (  ) En contra (  ) 
 
Descriu breument 3 arguments importants per recoltzar la teva posició: 
Argument 1: 
 
 
Evidència: 
 
 
Argument 2: 
 
 
Evidència: 
 
 
Argument 3: 
 
 
Evidència: 
 
 
Font: Roy, 2005 
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8. Annex 4. Guió per el resum executiu de l’audiència: 
 
Nom: 
Tesi de debat: 
 

1. Fes un resum de la tesi del “SÍ” amb les teves paraules: 
 

2. Fes un resum de la tesi del “NO” amb les teves pròpies paraules: 
 

3. Identifica 3 qüestions principals de desacord entre els equips. 
 

4. Identifica qualsevol punt d’acord entre els equips (si n’hi ha). 
 

5. En general, quin equip ha estat més persuasiu defensant la seva posició? Per què? 
 

6. A partir d’altres investigacions així com de les teves pròpies conviccions, quines altres posicions poden haver-hi al voltant 
d’aquesta proposició? 

 
7. Quina és la teva posició respecte de la tesi de debat? Justifica-ho. 

 
8. La teva posició ha cambiat respecte la posició que tenies abans del debat? En cas afirmatiu, explica-ho. 

 
Font: Roy, 2005 
 


