
                                                                                           
 

URKUND al Moodle UdG. Guia per a professors  

[actualització 1 març 2019] 

 

La Universitat de Girona disposa del servei de prevenció i detecció de plagi URKUND. 

 

Urkund està integrat a la plataforma Moodle, de manera que, si el professor activa l’opció, els 

treballs enviats pels estudiants passen automàticament pel detector. 

 

En aquesta guia s’explica el funcionament general d’Urkund  i com utilitzar-lo des del 

Moodle. 

 

Què és Urkund? 

Com s’accedeix a Urkund? 

Qui el pot utilitzar? 

Quines fonts d’informació analitza Urkund? 

Quins tipus de fitxer accepta Urkund? 

Com s’activa el connector Urkund al Moodle? 

Com s’envien els documents a Urkund des del Moodle? 

Què és l’estat d’exempció? 

Com es visualitza el percentatge de coincidències al Moodle? 

Com interpretar l’anàlisi de resultats? 

Bones pràctiques per a l’ús d’Urkund al Moodle 

 

 

Què és Urkund? 

 

URKUND és un sistema antiplagi que compara el document analitzat amb diverses fonts 

d’informació (pàgines web, material publicat i documents d’arxiu), mostrant el percentatge 

de coincidències amb les fonts i una anàlisi completa dels resultats. 

 

 

Com s’accedeix a Urkund? 

 

L’accés a la plataforma URKUND es fa a través de 

https://secure.urkund.com/account/auth/login.  

També es pot utilitzar URKUND a través del Moodle. 

 

Qui el pot utilitzar? 

 

El poden utilitzar estudiants, PDI i PAS de la UdG però únicament PDI i PAS poden accedir a 

l'anàlisi completa, els estudiants només poden utilitzar-lo per carregar documents. 

 

 

 

Quines fonts d’informació analitza?  

 

https://secure.urkund.com/account/auth/login


 

 

Urkund compara el document enviat amb diverses fonts d’informació: pàgines web, material 

publicat i documents d’arxiu. 

 

Pàgines web: Urkund analitza tot tipus de pàgines web, inclosos alguns continguts d’accés 

restringit. 

Material publicat: Urkund analitza documents publicats en revistes i llibres electrònics, 

inclosos alguns continguts d’accés restrigit. També analitza documents publicats en 

repositoris institucionals. 

Documents d’arxiu: Urkund disposa d’una base de dades interna amb documents inèdits 

enviats pels propis usuaris amb la finalitat d’utilitzar-los com a font d’informació.  

 

Més informació sobre les fonts: https://www.urkund.com/es/sobre-urkund/source-areas/  

 

Quins tipus de fitxer accepta Urkund? 

 

Els tipus de fitxer acceptats per Urkund són: doc, .docx, .xls, .xlsx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, 

.rtf, .html, .htm, .wps, .odt i .pages 

 

Cal que el text del fitxer tingui un mínim de 430 caràcters per ser analitzat. 

 

 

Com s’activa el connector URKUND al Moodle? 

 

El professor crea una nova tasca o edita una tasca ja creada. 

En la configuració de la tasca, activa el connector URKUND. 

 

 

 

Quan s’activa el connector es despleguen una sèrie d’opcions: 

 

● Mostra el percentatge de similitud a l’alumne. Es recomana marcar “sempre”. 

L’alumne podrà veure el % de coincidències del seu treball amb altres fonts 

analitzades per Urkund però no podrà veure l’informe sencer. 

 

  

https://www.urkund.com/es/sobre-urkund/source-areas/


 

● Mostra l’informe de similitud als alumnes. Per defecte “mai” (opció recomanada). Si 

es marca “sempre”, l’alumne podria veure l’informe amb l'anàlisi completa d’Urkund, 

tal i com ho veu el professor. 

 

 

 

● Torna enviar en tancar. Per defecte “no” (opció recomanada). Si es marca una altra 

opció, els documents es tornarien a enviar a Urkund després de la data de venciment 

o tancament de la tasca. 

 

 

 

● Receptor de l’adreça. Surt per defecte i no es pot canviar. 

 

 

 

● Envia un correu electrònic a l’alumne. Per defecte “no” (opció recomanada). Si 

s’activa, l’alumne rebrà les notificacions d’Urkund per correu electrònic. 

 

 

 

● Permet tots els tipus de fitxer. Per defecte “sí” (opció recomanada). Si marquem “no”, 

podem definir el tipus de document que volem que enviï l’alumne (doc, docx, swm, 

pdf, txt, rtf, html, htm, wps, odt, ppt, pptx, etc.). 

 

 

 

 

Com s’envien els documents a Urkund des del Moodle? 

 

L’estudiant entra a la tasca i fa tramesa d’un fitxer.  



 

En primer lloc apareix un missatge informant que el document s’enviarà a Urkund per 

analitzar-lo i que hi ha l’opció d’incloure o excloure el document perquè altres organitzacions 

hi puguin accedir o no. 

 

 

Un cop enviat el document a Urkund, el sistema tarda uns minuts a generar l’informe. 

Durant aquest temps, l’estudiant ho visualitza així (icona engranatges): 

 

 

 

 

 

Quan arriba l’informe, l’estudiant pot veure el % de coincidències: 



 

 

 

 

Què és l’estat d'exempció? 

 

Clicant sobre “Opt-out” l’estudiant té l’opció de permetre que altres institucions puguin 

accedir al seu document en cas de trobar-hi coincidències de text. 

Per defecte els documents estan exempts d’aquest ús. 

Aquesta opció es pot revertir en qualsevol moment 

 

 

 

Com es visualitza el resultat de l’anàlisi URKUND al Moodle? 

 

A l’apartat “visualitza totes les trameses” de la tasca, el professor pot veure el percentatge de 

coincidències dels treballs enviats pels estudiants. Clicant sobre el % el professor pot 

visualitzar l'anàlisi completa d’URKUND.  

 

 

 

 



 

També es pot veure l’informe d’anàlisi des de l’apartat “qualificació” (clicant sobre el %). 

Aquí el professor pot veure el treball i també pot afegir comentaris. 

 

 

 

ATENCIÓ: un percentatge elevat de coincidències no indica que s’hagi comès plagi sinó que 

cal analitzar el document i comprovar si els fragments de text coincidents estan justificats i 

citats correctament. 

 

Com interpretar l’anàlisi dels resultats? 

 

L’informe amb l’anàlisi completa destaca totes les parts del text que coincideixen amb altres 

fonts analitzades per Urkund, l’enllaç a les fonts originals (si són accessibles), i el percentatge 

de coincidències amb cada una de les fonts.  

L’informe és dinàmic i permet marcar i desmarcar fonts i parts del text, fent variar el 

percentatge de coincidències de l’anàlisi. També permet exportar o compartir l’anàlisi. 

 

L’informe es pot dividir en 5 apartats: 

 

Informació sobre el document 

Llista de fonts i elements destacats 

Barra de funcions 

Text del document 

Fonts externes 

 

 



 

 

 

Més informació sobre com interpretar l’anàlisi a: 

https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Analysis_Reference_Sheet_CA.pdf  

 

 

Bones pràctiques per a l’ús d’Urkund al Moodle 

 

Per tal que Urkund serveixi per prevenir i reduir els casos de plagi en els treballs dels 

estudiants, es proposa que: 

 

1. El professor determini per a cada tasca quin percentatge de coincidències està permès 

(per exemple un 15%). 

2. L’alumne pugui veure el % de coincidències de la seva tramesa. 

3. L’alumne tingui l’opció de tornar a enviar el treball en cas d’haver superat el % 

acceptat (abans de la data límit de lliurament). 

4. El professor informi prèviament a l’alumne de les condicions establertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/static/manuals/URKUND_Analysis_Reference_Sheet_CA.pdf

