
 

 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ  
 

El plagi no és un fenomen nou en l'àmbit de la docència universitària, però la 

revolució digital (que fa més fàcil accedir a la informació i reproduir-la) ha fet que 

se n'incrementin substancialment els casos en els treballs universitaris en tots els 

nivells. 

Per aquest motiu la URV ha desenvolupat les guies de prevenció i tractament del 

plagi, a l'hora que s'ha integrat en l'aula virtual l'Urkund, eina de detecció de 

coincidències en els treballs dels estudiants. En el present curs es treballarà què 

s'entèn per plagi a la URV, com prevenir-ho, com detectar-ho i com actuar davant 

de situacions de plagi. De la mateixa manera es mostraran els recursos que ofereix 

el CRAI en aquest àmbit i es mostrarà pràcticament el funcionament de l'eina 

Urkund integrada a l'aula virtual. 

OBJECTIUS 

 

 Comprendre què es considera plagi a la URV 

 Conèixer quines són les causes més habituals del plagi 

 Ser capaç de prevenir i detectar el plagi  

 Comprendre les conseqüències acadèmiques del plagi i el protocol 

d’actuació en cas de detecció 

 Ser capaç de localitzar informació sobre com citar documents a la web del 

CRAI 

 Familiaritzar-nos amb els gestors de referències bibliogràfiques (Mendeley) 

 
PROFI010 

Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la 

prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció 

Títol 

activitat 

Prevenció i detecció del plagi a la URV: Recursos del CRAI per a la 

prevenció i l'Urkund com a eina per a la detecció. 

Tipus 

d’activitat 
Curs presencial  

Impartit 

per 

Mónica Bonillo. CRAI 

Mar Pàmies. Departament de Gestió d’Empreses 

Javier Legarreta. Servei de Recursos Educatius 

Hores 2,5 

Places  40 places 

Calendari 

Dia: Dijous 11 d’octubre de 2018 – 10:00-12:30 h. 

Lloc:  Aula de formació CRAI Campus Catalunya + Videoconferència 

amb CRAI Terres de l’Ebre 



 Conèixer els serveis oferts pel CRAI a la comunitat universitària en aquest 

àmbit 

 Ser capaç de utilitzar l’Urkund com a eina de prevenció i detecció del plagi 

integrada al Moodle URV 

CONTINGUTS 

 Guies de prevenció del plagi URV 

 Serveis i recursos CRAI per a la prevenció del plagi 

 Funcionament de l’eina Urkund de detecció de coincidències 

MATERIALS 

Els materials estaran disponibles on-line. 

Es recomana portar en format digital un document propi amb el qual cada assistent 

treballarà de forma pràctica el funcionament de l’eina Urkund. 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ  

 

Assistència 


