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1. Introducció 
 
 

Els darrers anys, l’entrada en funcionament dels nous plans d’estudi, ha posat molt 

més èmfasi en la feina feta fora de l’aula (avaluació contínua), en què els/les 

estudiants, per a fer aquest tipus de treballs, han de recórrer a moltes fonts 

d’informació - especialment digitals - . Un problema greu que hem constatat és que 

un nombre important de l’estudiantat – fins i tot els/les que estan a punt d’acabar 

els seus estudis - no sap fer un ús correcte d’aquesta informació, i en concret, tenen 

seriosos problemes per a citar les seves fonts, fet que ha portat a molts casos de 

plagi. 

Partint, doncs, d’aquesta problemàtica, des del Vicerectorat voldríem donar un 

impuls per iniciar una política contra el plagi amb la finalitat de disminuir el nombre 

d’aquests casos, i voldríem focalitzar els nostres esforços en dos aspectes. El primer 

es refereix a la qüestió de citar, ja que creiem que la immensa majoria de casos de 

plagi que es detecten són fruit de la ignorància. Més d’un/a professor/a s’ha trobat 

amb estudiants que creuen que copiar i enganxar directament de Wikipedia sense 

atribuir l’autoria és una pràctica vàlida. En aquest sentit, hem de fer un esforç 

pedagògic per a que aquesta faceta de la labor acadèmica s’aprengui. 

El segon punt es refereix a la part dissuasòria de la política de la Universitat contra 

el plagi. Per molts esforços pedagògics que fem, sembla clar que necessitem un 

règim de sancions que reforci la importància que voldríem donar a l’aprenentatge 

de tècniques de citació i, al mateix temps, rebaixar les temptacions als/a les 

estudiants que puguin plagiar de forma intencionada. 

Creiem que el desenvolupament d’un esforç comú és la millor manera de combatre 

aquesta pràctica, ja que així es genera menys ambigüitat per a l’estudiantat a l’hora 

de saber què és el que es pot fer i que no, i, al mateix temps, es donen eines al 

professorat per a que pugui fer front a la problemàtica amb el suport institucional 

de la Universitat. 

 

Partint dels documents treballats a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, es 

proposa una guia per a l’estudiantat sobre com citar per evitar el plagi; i també en el 

present text dirigit al professorat, que té com a objectiu parlar tant de la pedagogia 

http://blogs.uab.cat/suportcampus/ca/moodle/antiplagi/alumnat-citar-per-a-evitar-el-plagi/
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que s’ha de fer quant a la importància de citar, com dels recursos que el professorat 

té al seu abast per a detectar casos de plagi, i de les sancions previstes en cas de 

descobrir-ne. 

 

Amb la col·laboració de tots, confiem en poder incidir positivament en aquest 

aspecte clau per a l’aprenentatge dels nostres estudiants. 

 

2. Pedagogia 
 

Citar forma una part central de la feina acadèmica. En aquest sentit, es podria 

argumentar que la forma de treballar és tant o més important que els continguts de 

la formació que els/les estudiants reben a la universitat, ja que mentre els 

coneixements de continguts solen ser fugaços, els hàbits de treball apresos a la 

universitat duren tota la vida, i, a més a més, són aplicables a tots els àmbits 

professionals. 

 

Creiem que l’única manera d’assolir els objectius relacionats amb citar correctament 

és si tot el professorat de la Universitat insisteix en el compliment d’unes normes 

bàsiques i fa d’exemple en aquest terreny. Els textos o lectures que es facilitin als/a 

les estudiants o que s’incloguin al Campus virtual, cal que portin la informació 

relativa a la publicació d’acord el què preveu el dret de cita. També, si es fa servir 

material, per exemple presentacions que s’han baixat de la web, s’ha de reconèixer 

la seva autoria. 

 

No obstant això, és cap a l’estudiantat on serà més útil dirigir els nostres esforços, i 

en aquest sentit, proposem: 

 Incloure una guia de citació al Campus Virtual. 

 Dedicar un petit espai de temps al principi de curs subratllant la importància 

de citar correctament. 

 Insistir en la importància de citar correctament en el moment de plantejar 

treballs. 

 Treballar directament, dins o fora de l’aula, tècniques de citació.  

http://blogs.uab.cat/dretsautor/2015/06/21/que-es-el-dret-de-cita/
https://cv.uab.cat/
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 Fer ús de la informació que hi ha a la pàgina web de les Biblioteques UAB:  

Citacions i bibliografia, gestor de referències bibliogràfiques Mendeley, 

cursos de formació sobre elaboració de treballs.  

 Informar als alumnes del Blog sobre Propietat intel·lectual i accés obert, que 

inclou també informació sobre el plagi i altres temes relacionats amb els 

drets d’autor. 

 

 

3. Detecció de casos de plagi 
 

Per moltes eines que posem a l’abast de l’alumnat per a citar correctament i així 

evitar el plagi, creiem que sempre trobarem casos, siguin fruit d’una mala praxi 

acadèmica o de la intencionalitat. Per tant, necessitem mitjans per a comprovar que 

els treballs lliurats compleixen amb les normes que estem promovent respecte a 

citar i plagiar. 

 

A la nostra Universitat es fa servir una eina informàtica per poder facilitar la detecció 

dels casos de plagi. Aquesta eina, basada en el programari Urkund, us ofereix un 

servei de detecció de similituds a través d’un servei de comparació de continguts 

per a la detecció, avaluació i prevenció del frau (antiplagi) en els continguts digitals 

utilitzats i generats per la universitat.   

Urkund, permet localitzar i identificar documents amb contingut extret d’altres 

documents a partir de l’anàlisi de diferents fonts com, per exemple, documents 

públics accessibles a internet, editorials i repositoris propis, ja siguin públics o 

privats. A partir d’aquí, s’elabora un informe amb el grau de coincidència del 

document objecte de comparació i les referències a les coincidències amb altres 

documents per tal que el professor el pugui valorar. 

L’accés a Urkund està integrat en el Campus Virtual de la UAB, basat en Moodle, 

concretament des de l’activitat de Tasca (lliurament de treballs) i disposeu d’un 

manual d’utilització en la secció d’ajuda del Campus Virtual. El sistema proporciona 

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga-1345703209422.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html
http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/mendeley-institucional-1345718283901.html
http://www.bib.uab.cat/formacio/cerca_calendari.php
http://blogs.uab.cat/dretsautor/
http://blogs.uab.cat/suportcampus/ca/moodle/antiplagi/deteccio-de-similituds-urkund/
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la detecció del plagi en diversos idiomes, i els formats d’arxiu factibles de ser 

analitzats són: .doc, .docx, .sxw, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt.  

L’eina troba el grau de coincidència per comparació de continguts, però cal tenir en 

compte que la decisió final de si un treball és plagiat d’un altre l’ha de tenir el/la 

professor/a. Al mateix temps, aquest sistema disminueix considerablement la 

possibilitat de plagiar treballs d’altres anys, ja que a mesura que s’introdueixen els 

treballs, es guarden a la base de dades, sempre i quan el/la estudiant no s’hagi 

oposat a la incorporació del seu document. 

Cal tenir present que una puntuació baixa no assegura que un treball sigui original 

– és per exemple especialment difícil comparar treballs en diferents idiomes – però 

la informació que dóna l’eina, en la majoria de casos, és prou interessant i per això 

es considera una bona eina d’ajuda al professorat. 

 

 

4. Què podem fer en cas de detectar casos de plagi? 
 

En cas de detectar casos que podem classificar sota l’epígraf de plagi, hem de tenir 

mesures per fer-hi front. S’hauria de tenir en compte el fet que no tots els casos són 

iguals, especialment pel que fa referència a la intencionalitat; citar incorrectament, 

per exemple, no és igual que intentar fer passar el treball sencer d’una altra persona 

com si fos propi. Al mateix temps, en funció del nivell de coneixements previs sobre 

aquest tema, sembla prudent augmentar el nivell d’exigència – i sancions – a la 

mesura que l’estudiant avança cursos. 

 

Per tant, proposem el següent: 

 

 Per als/a les estudiants que estan al començament de la seva carrera 

acadèmica, en cas de mala praxi, suggerim que es demani refer el treball 

amb les fonts correctament citades. També creiem que hi ha d’haver alguna 

penalització per a evitar més problemes al futur. Aquesta penalització 

podria suposar la pèrdua de dos o tres punts (sobre 10) de la nota del treball 

en qüestió. 
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 En els casos que un/a estudiant segueixi lliurant treballs sense citar 

degudament, encara que siguin faltes ‘lleus’, es recomana que la nota del 

treball en qüestió sigui un zero directament, sense donar opció a tornar a 

presentar una versió corregida. 

 En els casos més flagrants – tipus tallar i enganxar fragments sencers 

d’altres autors/res o inclús presentar un treball sencer baixat d’internet – la 

sanció hauria de ser una nota de suspens per a l’assignatura, sense 

prejudici d’altres responsabilitats que els siguin imputables. El/la estudiant 

en qüestió podrà demanar la revisió del cas a la Comissió d’Avaluació del 

Centre. 

 

 

5. Apunts Finals 
 

Finalment, ens agradaria comentar que aquest és el primer intent de posar en marxa 

una política per evitar el plagi part de la Universitat. Per aquest motiu, en la mesura 

que la despleguem, esperem rebre els vostres suggeriments per tal de millorar-la. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració, 

 

Vicerectorat de Programació Acadèmica i de Qualitat 

 

 

 

 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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