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Descripció 

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. 

La URV des del curs 2017-18 disposa del Pla de prevenció, detecció i tractament del plagi en la 

docència. D’aquet pla se’n deriven: les guies de prevenció, detecció i tractament del plagi a la URV 

(http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-

nuclears/plagi/ ) i l'eina de detecció de coincidències entre documents Ouriginal (antic Urkund) , 

integrada en el Campus Virtual de la URV, Moodle 

(https://moodle.urv.cat/wiki/Detectar_el_plagi).  

En aquest webinar es presentaran les guies i s’explicarà l’ús de l’eina Ouriginal així com es donaran 

a conèixer els diferents recursos i serveis que el CRAI posa a l’abast de docents i estudiants en 

aquest àmbit. 
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Objectius 

L’objectiu principal d’aquest webinar és:   

• Comprendre què es considera plagi a la URV i quines són les principals causes. 

• Conèixer com es pot  prevenir i detectar el plagi  

• Comprendre les conseqüències acadèmiques del plagi i el protocol d’actuació en cas de 

detecció. 

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

• Ser capaç d’utilitzar Ouriginal com a eina de prevenció i detecció del plagi integrada al 

Campus Virtual URV. 

Continguts  

El contingut principal d’aquesta sessió es basa en conèixer les guies de prevenció del plagi de la 

URV, els Serveis recursos CRAI per a la prevenció del plagi i el funcionament i interpretació de 

l’informe de l’eina Ouriginal de detecció de coincidències de text. 

Metodologia 

Les formadores realitzaran una presentació dels continguts i s’exposarà a partir de casos 

d’exemple segons correspongui. Al final de l’explicació deixarem temps per a la resolució de 

dubtes.  

Avaluació i certificació  

Es certificarà l’assistència sempre que els participants omplin correctament l’enquesta de 

satisfacció que es facilitarà en finalitzar la sessió.  

 


