
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 inscriu un equip.
• Temàtica: el contingut dels discursos s’emmar-

ca en el document “Transformar el nostre món: 
Agenda 2030 per al desenvolupament sosteni-
ble”.

• El discurs: cada participant defensa un discurs 
independent. Cada discurs haurà de desenvo-
lupar un dels 5 objectius 2030 de Desenvolu-
pament Sostenible de la UNESCO destacats i 
plantejar algunes propostes creatives per al seu 
compliment. Per a aquesta edició els objectius 
2030 escollits són: 7, 11, 12, 13 i 14. 

• Llengua: es podrà fer el discurs en català,       
castellà o anglès.

• Temps: cada discurs haurà de ser de 4 minuts.
• Criteris de valoració dels discursos: els        

discursos es valoraran segons 10 criteris (veure 
rúbrica).

• Els equips: cada participant de l’equip escull un 
objectiu i prepara el seu propi discurs.

INSCRIPCIÓ
• Les inscripcions podran realitzar-se de l’1 de 

febrer al 13 d’abril, fins que s’omplin totes les 
places en aquest 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 clas-

sificatòria i es farà en sales simultànies, la segona 
serà amb els 6 discursos finalistes. 

• Les intervencions se succeiran una darrere l’altra 
en tandes de 6-8 discursos. 

• En finalitzar cada discurs els membres del jurat 
ompliran una acta amb la valoració del discurs 
segons la rúbrica publicada. En ella atorgaran 
una puntuació de 1 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.

• Els discursos seran sense faristol i els alumnes 
poden portar notes.

PREMIS
• 1r, 2n i 3r d’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 al 
participant que hagi tret millor puntuació en la 
fase final.

JURAT
El jurat estarà format per experts professionals en 
oratòria i debat, tant professionals externs com     
professorat expert de les escoles participants.

IV Torneig Escolar de Discurs 
“Agenda 2030: Per un món sostenible”

Dissabte 16 de maig 2020 
De 9,30 a 14,30 del matí
Institució La Farga (Sant Cugat) 
tedis.institucio.org
30 € per equip participant

Organitza:
Centre d’Estudis Institució Familiar d’Educació
Inspiring future communicators

https://docs.google.com/forms/d/1nJGlQxz77-pbkxn_LwO4QT54i5To6oTp7fxHeEil_g8/viewform?ts=5c41b875&edit_requested=true


CRITERIS D’AVALUACIÓ D’UN DISCURS
(Veure rúbrica)

Els ítems que es valoraran són: 
• Capacitat d’argumentació.
• Evidències.
• Gestió de les dades.
• Estructura del discurs.
• Llenguatge, entonació i vocalització.
• Gestió de l’espai i el temps.
• Llenguatge no verbal.
• Seguretat personal.
• Imatge personal.
• Capacitat de persuasió.
Cada ítem es valorarà amb una puntuació de 1 a 4: 
1 novell,  2 aprenent,  3 competent,  4 excel·lent.

PENALITZACIONS
Es dividiran en faltes lleus i faltes greus. Les lleus 
suposaran una pèrdua de 4 punts en el total de la 
intervenció i les greus de 6 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 d’un minut en el moment de la 

intervenció.
• Enunciar una dada falsa.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
TEDIS 2020

7. Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, 
sostenible i moderna per a tots.

11.  Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i sosteni-
bles.

12.  Garantir modalitats de consum i producció so-
stenibles.

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 desenvolupa-
ment sostenible.
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