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GIossari
Autor: Segons la Llei de Propietat Intel·lectual, autor és la persona que “crea
una obra literària, artística o científica”

Bibliografia: Llista de referències dels documents consultats en un treball.

Plagi i treballs
acadèmics a la
universitat

Citar: Referència bibliogràfica abreujada
dins d’un text.
Citació: Fragment de text inclòs entre cometes.

Aquesta obra està subjecta a una llicència
de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional de Creative Commons
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Referència bibliogràfica: Conjunt de dades
imprescindibles d'un document per tal que
pugui ser identificat i trobat fàcilment.

Biblioteca EUIT—biblioteca@euit.fdsll.cat

Parafrasejar: Construir un nou text o discurs amb les idees d’un altre explicant el
mateix, però amb altres paraules.

L’EUIT considera imprescindible
l’ús ètic de la informació en
l’elaboració de tot tipus de documents per tal de reconèixer
els drets dels autors i donar
credibilitat als continguts.

QUÈ ÉS PLAGIAR?
Segons el Diccionari de la Llengua
Catalana (DIEC2) de l’Institut d’Estudis Catalans plagiar és “Copiar
(idees, paraules, obres, etc., d’una
altra persona) usant-les com a
pròpies”.

QUÈ ES CONSIDERA PLAGI?
•

•

Parafrasejar, és a dir resumir,
comentar o esmentar el text o les
idees d’un altre fent-les passar com
a nostres.

Per exemple en un treball acadèmic incloure un paràgraf copiat d’un llibre o d’una
pàgina web canviant només algunes
paraules sense fer constar l’autoria
•

Documents publicats o no publicats.

Documents gratuïts o de pagament.

Copiar literalment una part de l’obra
d’un altre ja sigui un paràgraf, una
frase, una imatge…fent creure que
és pròpia.

Per exemple quan es fa un “Copiar” i
“Enganxar” d’un llibre o una part d’una
pàgina web per incloure-la en un treball i no
es fa constar l’autoria.

QUINS DOCUMENTS PODEN
SER SUSCEPTIBLES DE PLAGI?

Qualsevol document sigui quin sigui el
format: text, imatges, idees,…

Per exemple fer un treball acadèmic només basat en citacions sense idees originals pròpies.

Per exemple quan es presenta com a propi
un treball acadèmic d’un altre estudiant.

•

Qualsevol obra, sigui quin sigui el suport: paper, digital, oral…

Atribuir-se l’autoria d’una obra d’un
altre autor.

de la interelació d’idees d’altres.

Traduïr un text o un paràgraf sense
mencionar l’autor.

Per exemple quan es tradueix un text de
l’anglès al català sense indicar l’autoria.
•

Fer servir textos d’altres autors
sense un procés de creació a partir

COM EVITAR EL PLAGI
Per evitar el plagi, ja sigui voluntari o
involuntari, sempre ha de quedar clara
l’autoria dels documents consultats.
Quan es copia un text literalment es
posen cometes (“ “) a l’inici i al final del
fragment.
Si en la citació s’ometen paraules
s’indicarà posant tres punts dins d’un
parèntesi (…).
Després de les cometes s’ha de citar
l’autoria del text.
Quan expliquem les idees d’altres persones o parafraseja, també s’ha de
citar-ne l’autoria
I al final del treball s’indicarà la referència completa a la bibliografia,
segons l’estil que s’ha triat. Per fer bibliografies consulteu:
Normes Vancouver
Normes APA

