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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Aquesta activitat formativa es creu necessària pel conjunt del professorat de la FCJ

i els seus responsables acadèmics, després d’una valoració comuna de les diferents

experiències que ha tingut el professorat de la FCJ amb la direcció i tutorització dels

treballs de fi de grau, on s’ha constatat la incidència d’aquesta mala pràctica per

part d’alguns alumnes. Així doncs, aquest curs té com a objectiu principal facilitar

les diferents eines actuals que permeten detectar el plagi de manera òptima i que

estan  a  l’abast  del  professorat,  així  com  orientar  als  professorat  en  la  forma

d’actuar davant del plagi dels estudiants en els treballs de fi de grau.

OBJECTIUS

- Conèixer en quins casos hem de considerar que ha hagut plagi i en quins no

- Responsabilitat dels alumnes que utilitzen aquesta praxis

- Facilitar les eines informàtiques per a detectar el plagi i exemples pràctics de
situacions similar a altres centres docents

CONTINGUTS

El curs es divideix en aquests apartats:

1. Introducció: què hem d’entendre per plagi ? I què no ?

2. El plagi a la URV i conseqüències 

3. Responsabilitat dels estudiants

4. Formes de realització dels treballs que poden acabar sens constitutives de
plagi



5. La gravetat del plagi i la seva pràctica als TFG

6. Exemples i situacions constitutives de plagi

METODOLOGIA 

Es planteja  un curs  teòric-pràctic  de tres hores de durada.  La primera hora es
destinarà a una sessió teòrica sobre que s’entén per plagi i què no, el plagi a la URV
i responsabilitat dels estudiants. La segona part de la sessió, que comprendrà dues
hores, serà eminentment pràctic, on es posaran en comú els casos de plagi que el
professorat  s’hagi  trobat  amb  el  seu  alumnat  i  a  debatre  com podem fer  per
conscienciar als alumnes de la gravetat d’aquesta pràctica. Finalment, es realitzarà
una pauta a seguir per saber com educar als alumnes en aquest àmbit

DESTINATARIS 

Professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques que pertanyen al Departament de
Dret Privat, Processal i Financer, i Departament de Dret Públic.

Malgrat tot, el curs està obert a qualsevol professor de la URV interessat en aquesta
matèria.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Obtindran certificat d’assistència els professors que assisteixin al 80% de les hores
lectives d’aquest curs.


