
                                                       
                                                                                                                            Concello das Pontes 

 

 
1

Bases do Club de Debate (2011-2012) 
Concello de Ferrol. Concello das Pontes 
Obxectivos 

Os obxectivos do Club de Debate  organizado polos Concellos das Pontes, Ferrol, Santiago de 
Compostela, Ames, Teo, Rois, A Coruña, Carballo, Betanzos, Carral, Pontevedra e Vigo son 

• Favorecer o emprego da lingua galega na mocidade, especialmente o uso oral en contextos 
formais e informais. 

• Traballar no afondamento e no coñecemento dunha das habilidades sociais máis importante: a 
fluidez comunicativa, ligada á oratoria. 

• Incitar o pensamento crítico e analítico sobre temas de actualidade, deixando de lado os 
estereotipos da mocidade en canto intereses e preferencias. 

• Fomentar a diversidade de opinións, a tolerancia fronte a diferentes cuestións e o traballo en 
equipo. 

• Dinamizar os ENDL dos centros de ensino secundario. 

 

Destinatarios 
Poderán participar na competición todos os institutos de educación secundaria e ciclos dos concellos 
citados con alumnado de 3º e 4º da ESO, 1º de bacharelato ou nun curso equivalente de ciclos 
formativos, nunca maiores de 18 anos. Non poderá participar o alumnado nacido en 1993 nin en anos 
anteriores.  

 

En que consiste o debate? 

O debate consistirá na confrontación de argumentos entre dous equipos que defenderán dúas posicións 
enfrontadas, sobre os temas obxecto de discusión. Os temas proporaos a organización. A decisión de 
defender unha postura ou outra decidiranse nun sorteo previo. Os debates celebraranse na data que fixe 
a organización,  serán abertos ao público e estarán coordinados por un xurado, que ademais de moderar 
terá a función de dirimir as cuestións de orde que poidan xurdir. 
Os equipos de traballo inscritos no Club de Debate estarán formados por todo o alumnado que participe 
no proceso de preparación dos debates, un número mínimo de catro persoas e un máximo de dez.  
Poren, do equipo de traballo só poderán participar catro persoas en cada debate (equipo de debate), que 
se identificarán ante o xurado coa antelación que indique a organización. Estas catro persoas deberán 
dividir as tarefas para un correcto funcionamento da dinámica do equipo; dúas persoas dedicaranse á 
investigación e outras dúas serán as encargadas de defender os argumentos. O resto do equipo de 
traballo poderá darlles apoio. 
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Ademais cada equipo contará cun preparador ou preparadora que será a persoa encargada do 
adestramento dos participantes e ao mesmo tempo exercerá as funcións de asesoramento e 
representación do equipo 

 

Estrutura do debate de competición 
Os debates académicos teñen unha estrutura determinada á que ambos os dous equipos adaptarán o seu 
discurso. É importante a utilización correcta das quendas para sacar o máximo rendemento de cada 
momento do debate. Sortearase cal dos equipos abrirá o debate e seguirán esta estrutura: 
Equipo a favor. ( AF) Exposición inicial:5 min 
Equipo en contra. (EC) Exposición inicial: 5 min 

AF. Refutación: 5 min 

EC. Refutación: 5 min 

AF. Refutación: 5 min 

EC. Refutación: 5min 

EC. Conclusións: 3 min 

AF. Conclusións: 3 min 

Duración total do debate 36 min 

A exposición inicial 
Cada equipo exporá a súa perspectiva a respecto da cuestión que se debate, establecendo as liñas xerais 
da súa argumentación. A exposición inicial será a primeira referencia que o xurado terá de cada equipo, 
polo que é moi importante a impresión que se cause con ela. Debe ser amena, que chame e manteña a 
atención, e ademais o equipo que abra o debate terá a tarefa de eliminar a tensión inicial. O contido das 
exposicións iniciais variará en función do tipo de tema que se debata, e da forma en que este estea 
enunciado.  
En xeral, a proposición do equipo a favor consistirá na necesidade de levar a cabo un cambio na 
situación existente (sobre todo en temas cun condicional no seu enunciado, do tipo: “deberían tomarse 
medidas para limitar a violencia na programación infantil?”), e por tanto deberá poñer de manifesto os 
motivos que o levan a solicitar ese cambio e propoñer unha alternativa viable para solucionar o 
problema.  
Pola súa parte, o equipo en contra encargarase de demostrar que a situación existente é a menos 
prexudicial das posibles. Tamén pode optar por presentar unha alternativa á resolución establecida no 
enunciado do tema. 

Refutacións 
É o momento de levar a cabo o intercambio de réplicas e contrarréplicas entre os dous equipos.  
O obxecto dunha réplica é poñer de manifesto as contradicións nas afirmacións do equipo contrario, as 
lagoas informativas e en definitiva, demostrar a debilidade das súas teses. Polo contrario, unha 
contrarréplica buscará fortalecer a propia posición.  

Nas quendas de refutacións ambos os dous equipos poden aproveitar para:  



                                                       
                                                                                                                            Concello das Pontes 

 

 
3

• Reforzar os propios argumentos e facer visibles os puntos débiles dos contrarios  
• Introducir novos argumentos. Non se deben esgotar todas as bazas na exposición inicial, senón 

que se deben distribuír convenientemente ao longo de todo o debate. De feito, é fundamental 
deixar os argumentos máis contundentes para o final. Así conséguense dúas cousas: que o 
xurado os recorde mellor e que o equipo contrario non teña posibilidade de reacción.  

• Darlles a volta ás obxeccións que o equipo contrario puido encontrar con respecto ás propostas 
do noso equipo .  

Conclusións  
Trátase da última intervención e en moitas ocasións é a quenda na que se decide o resultado do debate. 
Nelas cada equipo deberá:  

• Demostrar a primacía do seu caso con respecto ao do equipo contrario.  
• Facer un resumo dos argumentos principais empregados. Todas as ideas xerais tiveron que 

expoñerse xa e non é momento de sorprender o xurado cun novo argumento, senón de reafirmar 
os que se esgrimiron ao longo do debate.  

• Mencionar os motivos polos que a posición contraria non é viable.  

• Facer unha despedida contundente, que preferiblemente se basee na fortaleza da propia postura.  

Argumentos 
Os debates versarán sobre unha cuestión de actualidade polémica, xeralmente de ámbito social. O tema 
enunciarase en forma de afirmación ou pregunta, que pode estar precedida dun pequeno texto 
introdutorio.  

Poden darse dous tipos de enunciados do tema:  

• Unha pregunta en condicional que exprese a necesidade dun cambio no actual curso de acción 
dun suxeito axente (Debería o Goberno propoñer unha reforma do Código penal para asegurar o 
cumprimento íntegro das penas en condenas por delitos de sangue e sexuais?)  

• Unha afirmación descritiva acerca dunha cuestión política, social ou económica actual. (A 
moda e a publicidade son os responsables da expansión da anorexia como unha epidemia).  

A cada equipo seralle adxudicada por sorteo unha postura. Así, o equipo a favor (AF), terá que 
defender que o enunciado do tema é a opción que máis se achega á realidade, ou o mellor curso de 
acción posible con respecto a unha determinada situación; o equipo en contra (EC) terá que demostrar 
o contrario.  

Xornada de formación 
Os concellos organizadores ofreceranlles aos equipos inscritos un  obradoiro de comunicación que 
contribúa á mellora e adestramento das habilidades relacionadas coas intervencións públicas orais en 
lingua galega. 

 

Prazas  
Nesta edición do Club de Debate poderán inscribirse un total de 8 equipos na comarca de Ferrolterra 
(Ferrol-As Pontes). As prazas cubriranse por orde de inscrición e de existir un maior número de 
inscricións que prazas ofertadas, cada centro poderá participar cun único equipo. 
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Prazo de inscrición  
Para inscribirse os centros deberán enviar a ficha de inscrición e a folla de composición do equipo 
debidamente cuberta, coa documentación requirida e co selo do instituto ao seguinte correo 
electrónico  gnl@ferrol.es  ou a este fax  981 945 148 , antes do 11  de febreiro  de 2012. 

 
Documentación  
A documentación que se presente deberá ter o selo do centro de ensino e a sinatura dunha persoa 
responsable deste: 

• A folla de inscrición do centro, onde se expresará a vontade de participar no Club de Debate, 
así como o número de equipos que o representarán.  

• A folla de composición de cada equipo, co nome, apelidos e curso que estuda cada un dos 
alumnos e das alumnas do equipo, e mais co nome, apelidos e vinculación co centro da persoa 
preparadora.  

• Un certificado da dirección do centro conforme os membros do equipo están matriculados no 
centro. 

 

Temas 

Os temas serán sempre de actualidade e a organización faraos públicos. Para esta edición comarcal 
propóñense os seguintes temas: 

O temas propostos para o Club de Debate do curso 2011-2012 na dáse comarcal  son: 

• A democracia actual permite a participación cidadá (fase comarcal) 
O tema do debate final  será seleccionado  pola organización e incluiranse definirase con antelación 
suficiente. 

 

Composición dos equipos 
O equipo de traballo estará composto por un mínimo de catro membros e un máximo de dez, e o/a 
preparador/a. Inscribirase o equipo de traballo completo. É requisito indispensable que os equipos 
sexan mixtos. O equipo representa o centro e por iso deberá estar formado por alumnado matriculado 
nel en 3º ou 4º de ESO, 1º de bacharelato) ou nun curso equivalente de ciclos formativos. Non 
poderá participar o alumnado maior de 18 anos nacido en 1993 nin en anos anteriores.  

O equipo de debate para cada un dos debates identificarase ante o xurado coa antelación que indique a 
organización. Estará formado por dúas persoas que actuarán como oradoras e dúas como 
investigadoras; o/a preparador/a non poderá intervir 
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Procedemento do certame. Localización e datas 
A competición constará de dúas fases: 

• Fase comarcal, que se celebrará no Centro Cultural Carvalho Calero de Ferrol o sábado 24 
de marzo. O lugar de celebración desta fase irá rotando cada ano nun dos concellos 
participantes na comarca 

Haberá oito equipos como máximo. O  sistema de competición regularase en función do número de 
equipos participantes e poderá realizarse por emparellamentos eliminatorios directos ou mediante 
un sistema de puntuación entre os equipos que se enfronten. Os debates desenvolveranse. en 
sesións de mañá e tarde. Os emparellamentos ou grupo e a decisión de intervir defendendo unha ou 
outra posición decidirase por sorteo. 

O tema destes debates na fase comarcal das Pontes e Ferrol será: “A democracia actual 
permite a participación cidadá” 
 

• Fase final: nesta edición  celebrarase  en Pontevedra, o sábado 28 de abril. Na fase final 
participará un equipo por cada comarca. O  sistema de competición regularase en función 
dos equipos participantes e poderá realizarse por emparellamentos eliminatorios directos ou 
mediante un sistema de puntuación entre os equipos que se enfronten. Os emparellamentos 
ou grupo e a decisión de intervir defendendo unha ou outra posición decidirase por sorteo. 

Idioma 
O idioma durante os debates será o galego. 

Premios  
Fase comarcal 
Equipo campión: un vale de 500 euros para o equipo, O equipo campión da fase comarcal de Ferrol e 
As Pontes clasificarase para participar na fase final.  
Equipos finalistas: haberá dous equipos finalistas , un por cada concello organizador, que recibirán un 
vale de 300 euros para os membros do equipo e un lote de libros para o conxunto dos compoñentes do 
equipo. 

 

Fase final 
Equipo campión: viaxe para 25 persoas participantes no Club de Debate dunha fin de semana ás 
Corcerizas, na Serra de San Mamede (Ourense) 

 

Normas xerais  
Todos os equipos inscritos deberán cumprir co establecido nestas bases e no seu regulamento. 

 

Ferrol, xaneiro  de 2012 


