
 

Tutorial del PACPlagi 
 

 
Objectius 

Característiques funcionals 

Activa i configura el PACPlagi a les activitats 
1. Tipus de detector 
2. Compara amb altres assignatures del semestre actual 
3. Compara amb altres semestres d’aquesta assignatura 

Consulta els indicis de còpia 
Comparació entre PAC 
Comparació amb fonts externes 

Característiques d’Urkund 

 
Objectius 

● Detecta la no originalitat dels treballs lliurats pels estudiants. 
● Fomenta l’ús correcte d’informació de tercers. 

 

Característiques funcionals 
 
1. Detecta la còpia literal (externa) entre continguts del mateix idioma. 
 

● Identifica d’on prové el lliurament (semestre, assignatura, aula, PAC, font          
externa). 

● Processa documents de text, on extrau en text pla el contingut del document:             
MS-Word, Libre/OpenOffice, RDF, PDF. 

○  
● Processa codi font: Java i C (continguts en fitxers comprimits) 
● Marca els fragments de text que pertanyen a l’enunciat. 
● Compara el contingut amb la resta de lliuraments. El resultat és complet quan             

s’han rebut tots els lliuraments d’una activitat concreta. 
● Registra les evidències de plagi. 

 
 
2. Mostra un percentatge de similitud entre parelles de documents. 
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El percentatge de similitud pot variar segons les variables següents: 

a. La configuració aplicada a l’activitat. 
b. El tipus d’activitat. 
c. La direcció de la comparació. És diferent comparar el document A respecte el B              

de comparar el B respecte de l’A. 
d. El format dels lliuraments. Ex PDF amb alt grau de disseny gràfic. 

 
Per aquest motiu, és necessari que el personal docent el revisi i validi per a obtenir un                 
veredicte fiable de si es tracta d’un cas de còpia. 
 

Activa i configura el PACPlagi a les activitats 
L’eina de PACplagi es troba integrada a l’aula, de manera que per a activar-la i 
consultar després els resultats has de seguir els passos següents: 
 
Quan creïs una activitat, dins l’Edició de l’aula trobaràs una opció que et permet activar 
el PACPlagi. És important activar i configurar l'eina abans de qualsevol lliurament per a 
que aquesta pugui processar-los tots. En aquest moment, també és important 
seleccionar l'enunciat de l’activitat. 

 

 

1. Tipus de detector 
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Et permet seleccionar el tipus d’anàlisi: “Arxiu de text”, “Codi c” o “Codi java”. 

● “Arxiu de text”: apareixerà un selector per indicar l'enunciat a excloure dels            
lliuraments dels estudiants. Et permet seleccionar un únic arxiu d’entre tots els            
arxius que hagis pujat en alguna de les seccions de l’activitat. 

 
 
 

● “Codi c” o “Codi java”: apareixerà un camp de text amb el títol “Indica els noms 
dels arxius a contrastar”. Per indicar un fitxer, has d’introduir manualment el 
nom de l’arxiu que vols utilitzar, i prémer el botó “Afegeix”. Pots indicar tants 
fitxers com vulguis (i seran els fitxers que l’eina cercarà dins dels lliuraments 
dels estudiants amb un fitxer comprimit). La icona en forma de paperera que hi 
ha a la dreta de cada fitxer et permet eliminar-los. 
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2. Compara amb altres assignatures del semestre 
actual 
El selector conté una llista de les assignatures que tenen configurada l’eina d’anticòpia 
per al semestre actual. Per seleccionar una assignatura has de marcar una 
assignatura del selector i prémer el botó “Afegeix”. Pots seleccionar tantes 
assignatures com vulguis. 

 

 

Al seleccionar una altra assignatura, l’eina té en compte la configuració de l’activitat 
actual i, també, la configuració de l’activitat equivalent de l’assignatura seleccionada. 
L’activitat equivalent és aquella que té el mateix ordre dins de la seva assignatura que 
l’activitat actual dins de l’assignatura actual. 
 

 

3. Compara amb altres semestres d’aquesta 
assignatura 
Et permet seleccionar els altres semestres en que l’assignatura ha tingut docència i 
hagi tingut activada l’eina. Quan selecciones un semestre, l’eina també té en compte la 
configuració de l’eina en l’activitat en aquest altre semestre. 
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Un cop emplenat el formulari, només has de prémer el botó “Desa els canvis”. 
 

Consulta els indicis de còpia 
Al menú de la dreta de l’aula t’apareixerà un botó que et permetrà accedir als resultats 
de PACplagi. 

 

En aquesta pantalla trobaràs un desplegable des d’on podràs seleccionar la PAC i 
l’aula d’on vols consultar els indicis de còpia. 
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Selecciona la PAC i l’aula per obtenir la llista dels estudiants amb el tant per cent 
màxim d’indici de plagi. 

 

Comparació entre PAC 
Clicant sobre la primera columna (1) accediràs al percentatge màxim de coincidència 
amb les PAC d’altres estudiants. 

 

Tutorial del PACPlagi 05/11/2017 pàg 6 

 
 



 

 

Exemple de comparació entre dos lliuraments de tipus text:
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Exemple de comparació entre dos lliuraments de tipus codi:

 

Comparació amb fonts externes 
Clicant sobre la segona columna (2) accediràs al percentatge màxim de coincidència 
amb les fonts externes i els lliuraments dels estudiants.  
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La comparació dels lliuraments dels estudiants amb fonts externes es realitza gràcies a 
l’eina Urkund, i aquesta eina compara per defecte tants les fonts externes com els 
lliuraments. 

Característiques d’Urkund 

● Proporciona informació del document lliurat per l’estudiant: 
○ estudiant, 
○ correu electrònic, 
○ professor col·laborador, 
○ percentatge de l’indici de còpia, 
○ etc. 

● Permet afegir i treure fonts que s’usaran en l’anàlisi, des de la secció de 
configuració. 

● Compara, per defecte, amb fonts externes i també amb els lliuraments dels 
estudiants (comparació que també fa el PACplagi). 

● Compara amb lliuraments d’altres institucions educatives on el document de la 
font no estigui disponible en la seva totalitat. 

● Proporciona un informe resultat de la comparació (veure el tutorial de l’informe 
de l’anàlisi). 
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