
I CONCURS DE DEBATS JURÍDICS  

SANT RAIMON DE PENYAFORT 2016 

Facultat de Dret 

 

PRIMERA. El concurs es durà a terme el dia 22 de febrer, a la Sala de Judicis 
de la Facultat de Dret, amb un horari de 10:00 a 14:00. Podrà participar en el 
concurs només l'alumnat de la Facultat de Dret matriculat en el curs acadèmic 
2015-2016, inclòs el de postgrau.  

SEGONA. L'alumnat interessat a participar haurà d'inscriure's a títol personal, 
formant equips de dos integrants. Les inscripcions podran realitzar-se des de la 
data en què es publique aquesta convocatòria fins al 19 de febrer, mitjançant 
correu electrònic a derecho.cultura@ua.es. En el cos del correu hauran 
d'incloure com a assumpte I Concurs de Debats Jurídics, amb indicació de les 
següents dades: nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic. 

TERCERA. A l'inici de la primera ronda es realitzarà un sorteig per a establir 
l'ordre d'intervenció de cada equip, el tema a debatre i la postura de participació 
(a favor o en contra) de cada equip. De la mateixa manera, cada equip podrà 
triar l'ordre de cadascun dels seus participants a confrontar. 

QUARTA. La dinàmica del debat serà la següent: 1. Els primers contendents de 
cada equip tindran 5 minuts d'intervenció, els segons tindran 4 minuts (dret a 
rèplica). 2. Cada contendent rebrà del jurat una qualificació en acabar la seua 
intervenció entre 5 i 10 punts. 3. Els punts obtinguts se sumaran, obtenint una 
qualificació global l'equip. 4. Passaran a la següent ronda, els equips que han 
obtingut major qualificació. 5. En cas d'empat, es resoldrà per decisió unànime 
del jurat. 6. El nombre de rondes eliminatòries s'ajustarà depenent de la 
quantitat de participants amb els quals s'explique en cada categoria. 

CINQUENA. Els temes a debatre seran els següents: 

 Deuen els Estats membres de la Unió Europea assumir contingents 
obligatoris de refugiats? 

 És admissible la presó permanent revisable en un Estat democràtic? 

 És acceptable l'esterilització forçosa de discapacitats psíquics? 

SEXTA. El jurat estarà compost per tres professors de la Facultat de Dret de la 
Universitat d'Alacant. Els criteris per a avaluar seran: coneixement del tema i 
capacitat d'argumentació  i debat jurídic. El jurat podrà sol·licitar dels 
participants precisions sobre el tema que es debat.  

SETENA. En finalitzar cada ronda, el jurat farà públiques les qualificacions. Els 
dos equips que arriben a la final obtindran el primer i el segon premi sobre la 
base de les qualificacions obtingudes.  
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OCTAVA. El resultat del concurs es donarà a conèixer el dia 23 de febrer en la 
web de la Facultat de Dret i mitjançant notificació als interessats. Els premis es 
lliuraran en l'Acte de Sant Raimundo de Peñafort i consistiran en: 

 1ª parella guanyadora: la tablet, una per a cada persona. 

 2ª parella guanyadora: l'ebook , un per a cada persona. 

NOVEUENA. La participació en el concurs implica l'acceptació de les seues 
bases. La seua interpretació correspon als organitzadors, que resoldran 
qualsevol situació no contemplada en la present convocatòria. 

  

  

 


