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OBJECTIU
Fomentar entre els joves el compromís en la transformació del nostre món i en desenvolupar la competència oral i el pensament crític.
BASES
• Participació: equips de 3 alumnes, de 3r i 4t d’ESO. Cada col·legi podrà inscriure un únic equip.
• Temàtica: el contingut dels discursos s’emmarca en
el document “Transformar el nostre món: Agenda
2030 per al desenvolupament sostenible”.
• El discurs: cada discurs haurà de desenvolupar
un dels 5 objectius de l’Agenda 2030 destacats i
plantejar algunes propostes creatives per al seu
compliment. Per a aquesta edició els objectius
2030 escollits són: 1, 3, 11, 13, 16.
• Llengua: Es podrà fer el discurs en català, castellà
o anglès.
• Temps: Cada participant tindrà quatre minuts per
presentar el seu discurs.
• Criteris de valoració dels discursos: els discursos es valoraran segons 10 criteris.
• Els equips: Cada participant de l’equip haurà
d’escollir un dels objectius, diferent dels altres, i
preparar el seu propi discurs.
INSCRIPCIÓ
• Les inscripcions podran realitzar-se del 12 de gener
a l’1 de març, fins que s’omplin totes les places en
aquest l’enllaç, que trobareu també al web.
• Les places són limitades i s’acceptaran per ordre
d’inscripció.
• El preu per equip és de 30 euros.

TORNEIG
• El torneig tindrà dues fases: la primera serà classificatòria i es farà en dues sales simultànies, la
segona serà amb els 6 discursos finalistes. L’ordre
dels discursos es decidirà aleatòriament a l’inici del
torneig. Les intervencions se succeiran una darrere l’altra en tandes de 12 discursos. En finalitzar
cada discurs els membres del jurat ompliran una
acta amb la valoració del discurs. En ella atorgaran
una puntuació de 0 a 4 a cada un dels 10 criteris
d’avaluació.
• En acabar la primera fase els 6 participants amb
millor puntuació accediran a la final i tornaran a fer
el seu discurs. Després de l’últim discurs es sumaran els punts per discurs i equip.
• El discurs serà sense faristol i els alumnes poden
portar notes.
PREMIS
• 1r, 2n i 3r equip
S’atorgaran tres premis d’equip en funció de la
mitjana de les puntuacions individuals de cada
membre.
• Millor orador
El premi al millor orador del torneig s’atorgarà en
funció de les puntuacions de les actes individuals.
JURAT
El jurat estarà format per experts en oratòria i debat,
campions nacionals de debat universitari, polítics,
periodistes i entesos en el tema.

ANNEX I
Criteris d’avaluació d’un discurs
Els ítems que es valoraran són:
• Capacitat d’argumentació
• Evidències
• Maneig de les dades amb soltesa i rapidesa
• Estructura del discurs
• Llenguatge variat i apropiat
• Maneig de l’espai i el temps
• Llenguatge no verbal
• Seguretat personal
• Imatge personal
• Capacitat de persuasió
Cada ítem es valorarà amb una puntuació de 0 a 4: 0 -molt
malament-, 1 -suficient-, 2 -bé-, 3 -molt bé-, 4 -excel·lent-.
Penalitzacions
Es dividiran en faltes lleus i faltes greus. La lleus suposaran
una pèrdua de 6 punts en el total de la intervenció i les
greus de 12 punts.
Faltes lleus:
• Desajust positiu en temps (parlar més del temps) 15
segons respecte al temps de cada intervenció.
• Desajust negatiu en temps (parlar menys temps) 30
segons respecte al temps de cada intervenció.
• Enunciar una dada manipulada o fer demagògia.
Faltes greus:
• Retard de més de 2 minuts en el moment de la intervenció.
• Enunciar una dada falsa.
ANNEX II
Preàmbul
La present Agenda és un pla d’acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat. També té com a objecte
enfortir la pau universal dins un concepte més ampli de
la llibertat. Reconeixem que l’eradicació de la pobresa en
totes les seves formes i dimensions, inclosa la pobresa
extrema, és el desafiament més gran a què s’enfronta el
món i constitueix un requisit indispensable per al desenvolupament sostenible.
Aquest pla serà implementat per tots els països i
parts interessades mitjançant una aliança de col·laboració. Estem resolts a alliberar la humanitat de la tirania
de la pobresa i les privacions i a curar i protegir el nostre
planeta. Estem decidits a prendre les mesures audaces i
transformatives que es necessiten urgentment per reconduir el món pel camí de la sostenibilitat i la resiliència. En
emprendre junts aquest viatge, prometem que ningú es
quedarà enrere.
Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i les
169 metes que vam anunciar avui demostren la magnitud
d’aquesta ambiciosa nova Agenda universal. Amb ells es
pretén reprendre els Objectius de Desenvolupament del

Mil·lenni i aconseguir el que aquests no van aconseguir.
També es pretén fer realitat els drets humans de totes les
persones i aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de totes les dones i nenes.
Els Objectius i les metes són de caràcter integrat i
indivisible i conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental. Els
Objectius i les metes estimularan, durant els 15 anys vinents, l’acció en les següents esferes d’importància crítica
per a la humanitat i el planeta.
Les persones
Estem decidits a posar fi a la pobresa i la fam en totes les
seves formes i dimensions, i a vetllar perquè tots els éssers
humans puguin realitzar el seu potencial amb dignitat i
igualtat i en un medi ambient saludable.
El planeta
Estem decidits a protegir el planeta contra la degradació,
fins i tot mitjançant el consum i la producció sostenibles,
la gestió sostenible dels seus recursos naturals i mesures
urgents per fer front al canvi climàtic, per tal de satisfer les
necessitats de les generacions presents i futures.
La prosperitat
Estem decidits a vetllar perquè tots els éssers humans
puguin gaudir d’una vida pròspera i plena, i perquè el
progrés econòmic, social i tecnològic es produeixi en
harmonia amb la natura.
La pau
Estem decidits a propiciar societats pacífiques, justes i
inclusives que estiguin lliures de la por i la violència. No hi
pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau
sense desenvolupament sostenible.
Les aliances
Estem decidits a mobilitzar els mitjans necessaris per implementar a
questa Agenda mitjançant una Aliança Mundial per al
Desenvolupament Sostenible revitalitzada, que es basi en
un esperit de major solidaritat mundial i se centri particularment en les necessitats dels més pobres i vulnerables, amb
la col·laboració de tots els països, totes les parts
interessades i totes les persones.
Els vincles entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el seu caràcter integrat són de crucial importància
per complir el propòsit de la nova Agenda. Si aconseguim
el que ambicionem en tots i
cadascun dels aspectes de l’Agenda, milloraran notablement les condicions de vida de totes les persones i el
nostre món es transformarà en un lloc millor.
Objectius de Desenvolupament Sostenible
1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes i en tot
el món
2. Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària
i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura soste-

nible
3. Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots
a totes les edats
4. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat
i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent
per a tots
5. Aconseguir la igualtat de gènere i donar poder a totes
les dones i les nenes
6. Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots
7. Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots
8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu
i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball
decent per a tots
9. Construir infraestructures resilients, promoure la
industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la
innovació
10. Reduir la desigualtat en els països i entre ells
11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
12. Garantir modalitats de consum i producció sosteni-

bles
13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi
climàtic i els seus efectes*
14. Conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, els
mars i els recursos marins per al desenvolupament
sostenible
15. Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels
ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els
boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir
la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat
16. Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia
per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendeixin comptes
17. Enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
* Reconeixent que la Convenció Marc de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic és el principal fòrum intergovernamental internacional per negociar la resposta
mundial al canvi climàtic.

