CURSO DE FORMACIÓN
CERTAME DE DEBATE
2012

Concello de Teo

O certame de debate é unha iniciativa
promovida polos Servizos de
Normalización Lingüística dos concellos
de As Pontes, Ferrol, Santiago de
C
Compostela,
Ames, Teo, Rois, A Coruña,
C
Carballo, Betanzos, Carral, Oleiros,
Pontevedra e Vigo.

OBXECTIVOS
¾Favorecer o emprego da lingua galega na mocidade,
especialmente o uso oral en contextos formais e informais
informais.
¾Traballar no afondamento e no coñecemento dunha das habilidades
sociais máis importante: a fluidez comunicativa
comunicativa, ligada á oratoria.
oratoria
¾Incitar o pensamento crítico e analítico sobre temas de
actualidade.
actualidade
¾Fomentar a diversidade de opinións, a tolerancia fronte a
diferentes cuestións e o traballo en equipo
equipo.

TEMA:

“DEBEN OS PODERES PÚBLICOS
PROTEXER E PROMOVER A
DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA?”

EQUIPO DE TRABALLO:
• Número mínimo de catro alumnos/as e un máximo de dez e o/a
preparador/a.
• É requisito indispensable que os equipos sexan mixtos. O alumnado
debe pertencer a 3º/4º de ESO e/ou 1º de bacharelato ou nun curso
equivalente de ciclos formativos
formativos. Non poderá participar alumnado maior de
18 anos, nacido en 1993 nin en anos anteriores.
• Do equipo de traballo, só poderán participar catro persoas en cada
debate, EQUIPO DE DEBATE composto por 2 INVESTIGADORAS e
outras dúas ORADORAS (encargadas de defender os argumentos).
• O resto do equipo de traballo poderá darlles apoio durante o transcurso
do debate (excepto o preparador/a).

FASES DO CERTAME:
O certame de debate consta de dúas fases:
f
fase
comarcall e fase
f
final.
fi l
•14 de abril FASE COMARCAL en Santiago de
Compostela.
Na fase comarcal establécense dous premios. Un primeiro premio
valorado en 500 euros e un segundo premio valorado en 300 euros
euros.
Ademáis, o equipo gañador terá acceso á fase final. (Os premios non
son en efectivo).

•28 de abril FASE FINAL en Pontevedra.
O premio para o equipo gañador será unha viaxe de contido cultural
para un máximo de 25 p
p
participantes
p
valorada en 5000 euros.

ORDE DE PARTICIPACIÓN
O sorteo dos g
grupos
p farase ás 8.30 da mañá o día 14 de abril.

ORDE DE
PARTICIPACIÓN DA
FASE COMARCAL
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DESCANSO

• A cada equipo
asignaráselle un número
por so
po
sorteo.
eo
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XANTAR

• O sorteo dos grupos
farase ás 8.30 da mañá o
día 14 de abril.
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ESTRUTURA DO DEBATE
•
•

Exposición
p
inicial (p
(posición A))
Exposición inicial (posición B)

5 minutos
5 minutos

•
•
•
•

Primeira quenda de refutación (A)
Primeira quenda de refutación (B)
Segunda quenda de refutación (A)
Segunda quenda de refutación (B)

5 minutos
5 minutos
5 minutos
5 minutos

•
•

Conclusións (B)
C
Conclusións
l ió (A)

3 minutos
3 minutos
i t

DURACIÓN TOTAL: 36 minutos

DISTRIBUCIÓN DO ESPAZO

DISTRIBUCIÓN DO ESPAZO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO XURADO
•

O xurado estará composto por 5 membros e avaliarán os seguintes puntos:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Capacidade
p
de argumentación
g
e razoamento
Evidencias achegadas e rigor das mesmas: estudo do tema
A tese responde á pregunta do debate
Capacidade de improvisación tanto na formulación como na resposta ás interpelacións
durante o debate (orixinalidade e pertinencia).
Manexo do tempo e do espazo
Capacidade de manexo de evidencias e datos con soltura e rapidez
Expresividade e calidade do discurso: capacidade de oratoria
Corrección no uso da lingua
Linguaxe variada e apropiada
Contundencia e seguridade persoal
Capacidade de traballo en equipo: sincronización
Uso apropiado do material de apoio
Actitude do equipo
Actitude dos oradores

PUNTUARASE DE 0 A 5 CADA UN DOS CRITERIOS ANTERIORES

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO XURADO

DESENVOLVEMENTO DO DEBATE
•
•
•
•

•
•

Toda a intervención en Galego. Evitar os castelanismos.
Na quenda de exposición inicial e de conclusións, non se pode interrumpir
ó orador/a.
Pódense empregar soportes informáticos para presentar datos, imaxes,
vídeos,etc., calquera información que poida axudar a argumentar.
Nas quendas de refutación o equipo contrario pode facer preguntas á
persoa que esté no atril, sempre levantando a man para facer a petición ó
orador/a.
As cuestións non deben exceder os 15 segundos, e non se deben facer
preguntas
p
g
nun intervalo menor de 30 segundos.
g
O equipo (investigadores ou orador) poden trasladar notas ó compañeiro/a
no atril.

POSIBLES SANCIÓNS
¾ AVISOS E FALTAS:
FALTAS é unha
nha ad
advertencia
ertencia oral
polas seguintes causas.
• Prolongación durante máis de 10 segundos da
exposición unha vez finalizado o tempo da quenda.
• Interrupción dun orador do equipo contrario durante a
súa exposición en calquera momento do debate sen
que este dese permiso para iso.
• Realización dunha interpelación que dure máis de 15
segundos.
segundos

POSIBLES SANCIÓNS
¾ FALTAS LEVES: unha falta leve suporá a perda de 3
ítems na valoración do equipo durante ese debate
debate.
• Acumulación de 2 avisos
avisos.
• Enunciación dunha cita ou dato falso*
• Falta de puntualidade ata 5 minutos.
(* Se un equipo dubida da veracidade ou orixe dun dato achegado polo equipo contrario,
l
levantará
t á a man cando
d fi
finalice
li a quenda
d d
do orador,
d e comunicará
i á iisto
t en voz alta.
lt O equipo
i
deberá mostrar unha evidencia dese dato antes do final do debate, de xeito que o xurado
poida desestimar a impugnación, ou teña que aplicar a penalización correspondente)

POSIBLES SANCIÓNS
¾ FALTAS GRAVES: unha falta grave suporá que o
equipo
i perda
d od
debate
b t no que se produza
d
a ffalta.
lt
• Acumulación de 2 faltas leves no mesmo debate.
• A realización de máis de dúas intervencións por parte dunha soa
persoa oradora en cada debate.
• Falta de puntualidade ata 10 minutos.
minutos Se se excede este tempo
considerarase non presentado.
• Actitude que demostre ofensa ou menosprezo con respecto ao
equipo contrincante,
contrincante ao público ou ao xurado
xurado.
• Comportamento inadecuado (presións antideportivas, insultos,
discriminacións de calquera tipo, etc.)

MOITAS GRAZAS POLA
VOSA ATENCIÓN E
MOITA SORTE!

