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L’equip de l’escola Ginebró format per vuit alumnes de primera de Batxillerat que s’ha imposat a la Lliga de Debat

L’escola Ginebró, de Llinars, 
guanya la Lliga de Debat
És la segona vegada que el centre guanya aquesta reconeguda competició d’oratòria 
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Els alumnes de l’EMT que van participar en el campionat dijous passat

La prova del Catskills es va disputar dijous a l’institut de Granollers

Quarta posició de l’EMT,  
de Granollers, en una competició 
del cicle d’emergències sanitàries

de tenir la Covid i l’atenció 
a una persona que havia 
patit una aturada cardiores-
piratòria. En tots els casos, 
els alumnes havien de fer la 
valoració del malalt, l’aten-
ció i el trasllat a un centre 
sanitari. Els alumnes van ser 

avaluats per un jurat format 
per un professor del centre, 
un professor d’un dels altres 
instituts participants i un 
professional de l’empresa 
Falck VL, que gestiona el ser-
vei d’emergències mèdiques 
a la comarca.

Granollers

EL 9 NOU

Alba Rodríguez i Santiago 
Llonch amb el suport de Lau-
ra Muñoz i Belén Martínez, 
alumnes del cicle formatiu 
de grau mitjà d’emergències 
sanitàries a l’Escola Muni-
cipal de Treball (EMT), 
de Granollers, van quedar 
quarts en el campionat 
Catskills, que es va disputar 
dijous passat de manera des-
centraltizada a set instituts 
catalans. En lloc de trobar-se 
en un únic centre, les pare-
lles van fer les proves al seu 
institut de manera simultà-
nia i retransmeses per strea-
ming. Els guanyadors van ser 
els representants de l’insti-
tut Callipollis, de Tarragona.

Totes els participants van 
haver d’enfrontar-se a tres 
escenaris diferents: l’atenció 
a un malalt politraumàtic 
que havia patit un accident 
de moto, l’atenció a un paci-
ent d’edat avançada amb 
malestar general i sospitós 

Llinars del Vallès

EL 9 NOU

L’equip d’alumnes de primer 
de Batxillerat l’escola Gine-
bró, de Llinars, es va procla-
mar divendres guanyadors de 
la Lliga de Debat de Secun-
dària i Batxillerat de la Xarxa 
Vives d’Universitats dels 
Països Catalans. El grup for-
mat per Martí Alturo, Maria 
Clos, Alba Estupinyà, Pol 
Florencio, Alba López, Maria 
Quadrades, Judit Romero i 
Rebeca Tornini, amb el pro-
fessor Enric Matamala com a 
capità-tutor, es va imposar al 
conjunt de l’institut Ramon 
Llull, de València. 

L’escola Ginebró participa 
en la Lliga de Debat des de 
2016. La victòria aconseguida 
en aquesta edició és la sego-
na després de classificar-se 
primers, també, l’any 2018. 
És l’únic centre que ha repe-
tit victòria. La competició 
s’ha fet enguany de manera 
telemàtica per la pandèmia 
de la Covid-19.

L’edició d’aquest 2021 ha 
centrat el debat en l’entorn 
de la pregunta: “És compa-
tible el creixement de l’eco-
nomia amb el respecte pel 
medi ambient?” A la final, els 
va tocar per sorteig defensar 
la posició a favor. Durant 
el procés d’eliminatòries 
prèvies, però, han hagut de 

defensar les dues posicions. 
“Has de preparar amb la 
mateixa intensitat les dues 
posicions”, destaca Enric 
Matamala, professor i res-
ponsable del grup. “Hi ha un 
treball d’equip molt impor-
tant i els alumnes fan molta 
pinya i hi dediquen moltes 
hores”, afegeix. El jurat, que 

estava format per experts de 
diferents disciplines, va tenir 
en compte la solidesa de les 
argumentacions, la fluïde-
sa de les intervencions i la 
qualitat del discurs. També 
aspectes formals de l’expo-
sició i la posada en escena 
que van fer els alumnes. 
Enguany, a diferència dels 

anys anteriors, només inter-
venien dos dels alumnes del 
grup a cada eliminatòria en 
lloc dels quatre habituals. Els 
equips, a més, que fins ara 
eren de cinc estudiants, s’han 
pogut ampliar fins a vuit.

Matamala ressalta que, a 
través del debat, s’aconse-
gueix “fomentar en els alum-
nes un discurs crític”. També 
es genera “capacitat d’argu-
mentar” i de “fer raonaments 
sòlids de les seves opinions”, 
diu el professor de l’escola 
Ginebró, que, des del curs 
passat, ha convertit el debat 
en el projecte transversal a 
primera de Batxillerat.

La Lliga de debat pretén 
fomentar l’ús de la paraula 
entre estudiants a través 
d’un enfrontament dialèctic 
sobre un tema d’actualitat. El 
català és la llengua vehicular 
del debat que s’estableix. 

L’accés a la final de diven-
dres va tancar un camí que 
ha permès anar superant 
les diverses fases de la com-
petició, on han participat 
uns 2.000 alumnes de 74 
centres educatius d’Andorra, 
Catalunya i el País Valencià. 
Les fases classificatòries han 
estat organitzades per 15 
universitats. De fet, l’equip 
del Ginebró hi anava en 
representació de la Univer-
sitat Pompeu Fabra. La fase 
final es va fer des del 13 
d’abril fins divendres passat.


