
 
 
 

Concurs d’Oratòria 
(XIII Seminari sobre Dret i Llengua) 

 
 
Presentació 
El Concurs d’Oratòria s’emmarca dins del Seminari sobre Dret i Llengua, organitzat 
conjuntament per la Facultat de Dret i el Servei de Llengües de la UAB, que enguany arriba a la 
tretzena edició. 
 
Objectius 
L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és proporcionar a l’estudiantat algunes eines 
bàsiques que li serveixin per a desenvolupar i millorar les seves competències lingüístiques i 
comunicatives, aplicables en un entorn acadèmic i professional, especialment l’argumentació i 
l’exposició oral. 
 
De manera desglossada, els objectius específics del curs són els següents:  
 
⎯ Conèixer els elements bàsics d’una argumentació i les seves característiques. 
⎯ Conèixer els tipus d’arguments simples més habituals (per exemples, per analogia, 

d’autoritat, sobre les causes, deductius) i les seves característiques. 
⎯ Conèixer les característiques lingüístiques i retòriques que presenten els textos amb 

arguments. 
⎯ Saber planificar l’exposició i preveure les necessitats de l’auditori.  
⎯ Adquirir recursos per vèncer la por escènica. 
⎯ Saber preparar una exposició. 
⎯ Conèixer les característiques de l’exposició eficaç.  
⎯ Conèixer els recursos expositius que proporcionen claredat a l’exposició. 
⎯ Saber què s’entén per comunicació no verbal i quina funció fa en una exposició oral. 
⎯ Adquirir recursos per controlar el nerviosisme i la qualitat de la veu. 
⎯ Saber aplicar aquests continguts, les tècniques de l’oratòria, l’argumentació i la persuasió 

en un procediment simulat.  
 
 
El Concurs d’Oratòria s’adreça a l’alumnat universitari, en general, i a l’alumnat de Dret, en 
particular. 
 
Continguts 
Per tal d’assolir els objectius proposats, l’acció formativa s’estructura en dues parts: una 
formació virtual mitjançant les unitats 15 (Argumentació) i 9 (Exposició Oral) del programa 
Argumenta, i un exercici pràctic que consisteix a defensar una posició davant d’un jurat. 
 
Recursos  
Al bloc de l’acció formativa (http://blogs.uab.cat/oratoriadret/) trobareu enllaços als recursos 
següents: 
- Bases de dades terminològiques (Cercamots, Justiterm...) 
- Vocabularis bàsics (Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Penal...) 
- Formularis jurídics (CICAC, Aula de dret) 
- Llocs web d’interès, articles, etc.  
 



Metodologia 
L’acció formativa comporta 25 hores de feina: 3 hores presencials repartides entre les dues 
sessions presencials, 20 hores de feina autònoma mitjançant el programa Argumenta amb el 
suport d’un tutor del Servei de Llengües i 2 hores d’avaluació que es dediquen a la participació 
en el Concurs, el darrer dia de la formació.  
 
Descripció de les activitats 
L’estudiant pot planificar el treball de la manera que cregui més convenient. Tanmateix, a 
continuació us presentem un càlcul orientatiu de les hores que cal dedicar a les diferents 
activitats. 
Formació virtual mitjançant el programa Argumenta amb el suport d’un tutor: 15 hores. 
- Consulta dels continguts de les unitats 9 i 15 d’Argumenta: 12 hores. 
- Realització de les activitats de la unitat 9: 1,5 hores. 
- Realització de les activitats de la unitat 15: 1,5 hores. 
Preparació de la intervenció: 5 hores. 
Participació al concurs d’oratòria: 2 hores. 
 
Avaluació 
Per tal de ser avaluat o avaluada, cal lliurar obligatòriament les activitats d’Argumenta i 
participar com a concursant i jurat al concurs d’oratòria. 
La qualificació final de l’assignatura es basarà en la nota obtinguda de les activitats 
d’Argumenta i de la participació al concurs d’oratòria. 
La superació de l’avaluació permet el reconeixement d’1 crèdit ECTS. 
 


