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https://www.urkund.com/


1. URKUND: com funciona?
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càrrega de documents

fonts de comparació

detecció de similituds

anàlisi dels resultats



URKUND: càrrega de documents
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➔ L’estudiant envia el seu treball per mail a 
l’adreça Urkund del professor

➔ L’estudiant envia el seu treball al professor 
des de la plataforma Urkund

➔ L’estudiant tramet el seu treball al Moodle 
de l’assignatura i automàticament es 
carrega a Urkund



URKUND: càrrega de documents
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Estat d’exempció

Document exempt: s’utilitzarà per a futures 
comparacions però no es podrà veure ni 
descarregar el document sencer, només es podrà 
veure la part coincident.

Document no exempt: s’utilitzarà per a futures 
comparacions i en cas de mostrar coincidències es 
podrà accedir al document sencer.
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URKUND: càrrega de documents
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.doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, 

.txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt and .pages

Atenció: no accepta pdfs protegits!

mínim 430 caràcters



URKUND: fonts de comparació
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● pàgines web

● material publicat (revistes-e, 
llibres-e, repositoris)

● documents inèdits (arxiu 
Urkund)



URKUND: detecció de similituds
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Té en compte

● sinònims

● paràfrasis

● substitució de paraules

Atenció: no detecta traduccions!



URKUND: anàlisi dels resultats
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● % similitud

● elements destacats 
(fragments text)

● fonts utilitzades (primàries i 
alternatives)
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URKUND: anàlisi dels resultats



URKUND: anàlisi dels resultats
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Atenció:

un % elevat no indica per força 
plagi sinó que cal revisar el 
document i comprovar si les 
coincidències de text estan 
justificades!



Coincidències justificades?

Definicions
Bibliografia
Dades estadístiques
Textos literaris
Materials i mètodes
...
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URKUND: anàlisi dels resultats



URKUND: accés
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➔ Plataforma Urkund 
(compte estudiants i compte PDI/PAS)

➔ Moodle (estudiants i PDI, compte 
genèric)



2. Plataforma URKUND
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https://secure.urkund.com/account/auth/login
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usuari estudiant usuari professor

Plataforma URKUND (accés)



Safata d’entrada (compte estudiant)
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Missatge a l’emissor
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Estat d’exempció
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Missatge al destinatari

22



Safata d’entrada (compte PDI/PAS)

23



Anàlisi completa URKUND
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Com interpretar l’anàlisi?
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1. Informació sobre el document

2. Llista de fonts i elements destacats

3. Barra de funcions

4. Text del document

5. Fonts externes



Nova versió BETA (anàlisi general)

26



Nova versió BETA (elements destacats)
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Nova versió BETA (fonts)
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Nova versió BETA (document sencer)
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3. URKUND al Moodle UdG
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1. Crear o editar una tasca dins d’una assignatura (professor)

2. Activar connector Urkund (professor)

3. Configurar opcions (professor)

4. Trametre fitxer (estudiant)

5. Visualitzar % coincidències (estudiant)

6. Estat d’exempció (estudiant)

7. Visualitzar % coincidències (professor)

8. Visualitzar anàlisi completa (professor)



3. URKUND al Moodle UdG
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ICE de la UdG. (18 febrer 2019). URKUND: 

Control de plagi integrat a Moodle. [Vídeo]. 

Recuperat de: 

https://youtu.be/Mko-LM8SjYA 

https://youtu.be/Mko-LM8SjYA


URKUND al Moodle UdG 
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1. Crear nova tasca dins d’una assignatura 
(professor)



URKUND al Moodle UdG
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2. Activar connector URKUND (professor)



URKUND al Moodle UdG
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3. Configurar opcions (professor)



URKUND al Moodle UdG
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4. Trametre fitxer a la tasca (estudiant)



URKUND al Moodle UdG
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5. Visualització del % de coincidències (estudiant)



URKUND al Moodle UdG
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5. Visualització del % de coincidències (estudiant)



URKUND al Moodle UdG
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6. Estat d’exempció (estudiant)



URKUND al Moodle UdG 
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7. Visualitzar % coincidències (professor)



URKUND al Moodle UdG 
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8. Visualitzar anàlisi completa (professor)



Bones pràctiques amb URKUND al Moodle
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➔ Determinar per a cada tasca quin percentatge de 
coincidències està permès (per exemple un 15%).

➔ Permetre a l’alumne veure el % de coincidències 
de la seva tramesa.

➔ Permetre a l’alumne l’opció de tornar a trametre el 
treball en cas d’haver superat el % acceptat (abans 
de la data límit de lliurament).

➔ Informar prèviament a l’alumne de les condicions 
establertes.



4. Apunts finals
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➔ Urkund detecta algunes formes de plagi però no 
totes

➔ Urkund detecta la majoria de coincidències 
textuals però no totes

➔ Urkund és una eina de detecció de plagi però no és 
la solució a tots els problemes de plagi

➔ Política clara de prevenció de plagi (formació i 
informació sobre plagi, política institucional, 
honestedat acadèmica)



Gràcies

Irene Bosch Colom

Universitat de Girona 
Biblioteca campus Centre

irene.bosch@udg.edu

43


