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Introducció

Aspectes analitzats en aquest estudi
Internet no ha “inventat” el plagi. Però segurament, això sí, l'ha fet més fàcil (tant a l’hora de
cometre'l, com també a l’hora de detectar-lo) i, en conseqüència, n’ha ampliat la seva extensió,
profunditat i freqüència a tots els nivells i àmbits de la nostra societat (art, política, literatura,
periodisme, ensenyament, recerca, etc.). El plagi és, abans que res, un fenomen cultural complex lligat
a nombrosos i diversos constructes socials. La forma vigent, en contextos del món occidental, de
representar i donar cos a la creació, l'autoria i la propietat intel·lectual, el copyright, els drets d'autor i
també, consegüentment, el plagi, situa el seu origen un poc més de tres segles enrere i va íntimament
lligada a conceptes com l'individualisme, l'autonomia, l'originalitat i la propietat privada (Swearingen,
1999). Tal com assenyala Mallon (2001), la noció d'autoria i propietat intel·lectual en texts escrits
sorgeix a Europa en el moment de convergència històrica entre la reforma protestant i l'adveniment
de la impremta. El foment de l'individualisme i de l'originalitat que promogueren corrents com la
Il·lustració i el Romanticisme també són factors clau per comprendre com ha anat evolucionant la
forma d’entendre l'autoria i els principis de la creació intel·lectual. Però, insistim, les qüestions
relatives a la creació, l'originalitat i l'autoria no sempre s'han entès de la mateixa forma; són, com hem
comentat, constructes socials que han anat canviant al llarg del temps i de l’espai. I, sens dubte, els
canvis continuaran en el futur.
Des de principis de la dècada dels noranta del segle passat, en molts països del nostre entorn
(sobretot en els de l’àmbit anglosaxó), es dedica una atenció especial a l’estudi del plagi acadèmic
comès per l’alumnat, principalment dels nivells superiors del sistema educatiu. Aquesta atenció
s’emmarca en l’àmbit de l’honestedat i integritat acadèmica (Academic integrity) i fa referència als
principis rectors que han d’imperar en qualsevol institució d’ensenyament i recerca i que han de
respectar tots els col·lectius que hi participen. La integritat acadèmica té a veure amb: a) la integritat i
honestedat en la gestió de la institució; b) la integritat i honestedat en l’acció formativa-educativa; c)
la integritat i honestedat en la recerca i investigació i d) la integritat i honestedat en l’aprenentatge.
Així doncs, l’honestedat implica tots els col·lectius que formen la comunitat acadèmica: gestors i
directors, personal de serveis i administració, docents, investigadors i, com no podia ser d’altra
manera, l’alumnat. És precisament sobre la integritat acadèmica d’aquest darrer grup -el dels
alumnes- sobre el que més s’ha investigat i treballat.
Per regla general, quan es parla de pràctiques acadèmiques honestes o deshonestes de l’alumnat es fa
referència a aquests tres grans àmbits:
•

Integritat acadèmica lligada a l’elaboració i presentació de treballs, camp en què s’inclouen,
entre d’altres, pràctiques com ara: plagiar treballs, falsejar dades i resultats de treballs,
“inventar” bibliografia, etc.

•

Integritat acadèmica lligada a activitats d’avaluació, camp en què s’inclouen accions tals com:
copiar d’un company en un examen, copiar de notes pròpies en un examen, aconseguir les
preguntes de l’examen abans de temps, etc.

•

Integritat acadèmica lligada a la vida quotidiana de la institució educativa, àrea en què
s’inclouen comportaments com: respecte i cura del mobiliari i recursos de la institució,
respecte i comportament cívic cap a la resta de companys i membres de la institució, etc.
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El treball que aquí es presenta s’emmarca en el primer dels àmbits descrits i analitza el plagi acadèmic
de l’alumnat de batxillerat de les Illes Balears. És aquest un camp molt poc explotat en el nostre país i
del qual hi ha únicament, a hores d’ara, un treball pioner dut a terme pel Grup de Recerca Educació i
Ciutadania de la Universitat de les Illes Balears. Un estudi realitzat entre els anys 2006 i 20091 que es
va centrar en l’anàlisi i descripció del fenomen del plagi acadèmic entre l’alumnat universitari. Tot i
seguint aquesta línia, i amb el suport de la Fundació IBIT, el que es descriu al llarg de les pàgines
següents és la primera aproximació empírica que s'ha duit a terme a Espanya al voltant del plagi
acadèmic al batxillerat. Tal com reflecteix la Taula I, els àmbits que s’han analitzat han estat els
següents: a) prevalença del plagi acadèmic entre l’alumnat; b) causes associades al plagi segons
l’alumnat de batxillerat de les Illes Balears i c) competències informacionals de l’alumnat de batxillerat
de les Illes Balears aplicades a l’elaboració de treballs acadèmics.
ÀMBITS D’ANÀLISI

SUBÀMBITS

OBJECTIUS

PREGUNTA/ES DEL
QÜESTIONARI
RELACIONADES
AMB OBJECTIUS2

• Es pretén destriar fins a quin punt està
present la pràctica de copiar i enganxar a
l'hora de fer treballs entre l’alumnat de
batxillerat de les IB
• S’estableixen dos nivells de mesura: la
freqüència declarada (allò que un mateix
admet fer en primera persona) i la
freqüència atribuïda (allò que hom
considera i/o sap que fan la resta de
companys)

1, 2, 3, 4

• Analitzar si existeixen diferències de
prevalença entre el plagi digital i el
predigital
• Descriure la prevalença de l’autoplagi
(entregar els mateixos treballs en diverses
ocasions)
• Analitzar la incidència del plagi en treballs
fets en català i castellà

1, 2, 3

Causes del plagi

• Atribuïdes a l’alumnat
• Atribuïdes al professorat
• Atribuïdes a la institució
escolar
• Exosistema

• Valorar les principals causes/factors
associats a la comissió de plagi entre
l’alumnat de batxillerat de les IB,
diferenciant-les en els principals nivells
establerts per la literatura existent en la
matèria

3

Competències
informacionals per al
desenvolupament
de
treballs acadèmics

• Estratègies
de
cerca
documental
• Coneixements i habilitats
elaboració de treballs
• Fonts de documentació
emprades per elaborar
treballs
• Avaluació de la informació
• Coneixement en normes
de citació

• Descriure les principals estratègies de
documentació de l’alumnat de batxillerat de
les IB
• Analitzar l’habilitat en elaboració de
treballs
• Descriure les fonts de documentació
• Descriure el coneixement en normes de
citació
• Valorar la capacitat de destriar les fonts
d’informació

3, 4

• Prevalença declarada
• Prevalença atribuïda

Prevalença del plagi

• Plagi digital vs. Plagi
tradicional
• Autoplagi
• Plagi castellà / català /
altres

1
2

Estudi desenvolupat en el marc del projecte de Recerca i Desenvolupament del MCiT “El ciberplagio académico entre el alumnado
universitario”
En un dels apèndix es reprodueix el qüestionari emprat.
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• Percepció bon / mal
estudiant
• Centre
• Nivell estudis pares
• Disponibilitat
Recursos/TIC
• Gènere
• Branca d’estudis
• Domini
idiomàtic/
llengües emprades
• Expectatives acadèmiques
• Habilitat en ús de les TIC
• Hàbit lector
• Copiar a exàmens
• Freqüència ús TIC +
possessió d’ordinador
• Origen
(personal
i
familiar)
• Nivell estudis que cursa
(1r o 2n)

• Variables diverses que serviran per
corelacionar amb els àmbits anteriors a fi i
efecte de poder elaborar perfils predictors

3, 4

Taula I:
I Àmbits d’anàlisi i objectius de la recerca (Font: elaboració pròpia)
La finalitat principal d'aquest estudi consisteix a descriure quina és la situació del plagi acadèmic a les
nostres aules, i, més concretament, quina és la situació entre l’alumnat que es prepara i forma per
accedir a la universitat: què n’opinen del plagi acadèmic? fins a quin punt és una realitat constatable?
quins creuen els alumnes que són els factors que poden ajudar a entendre el perquè de la situació?
Aquestes, i d’altres, són les qüestions a què pretenem donar resposta en aquest document. Esperam
aportar una mica de llum per aclarir una situació en què cal estar a l’aguait i focalitzar els esforços
necessaris perquè no es converteixi, si no ho ha fet ja, en una espècie de plaga que corrompi els
fonaments i principis bàsics dels qui estan cridats, en un futur gens llunyà, a accedir al sistema
universitari i formar-se com a ciutadans compromesos i professionals qualificats.
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Fitxa tècnica
Univers: Alumnat de primer i segon de batxillerat de les Illes Balears (12.1923).
Afixació: Proporcional.
Punts de la mostra: 19 centres educatius de les Illes Balears: 13 de Mallorca, 3 de Menorca i 3
d’Eivissa; dels quals 15 són Instituts d’Educació Secundària, 3 centres concertats i 1 col·legi privat4.
Procediment del mostreig: Polietàpic, estratificat per conglomerats amb selecció de les unitats
primàries de mostreig (centres educatius) de forma aleatòria proporcional, i de les unitats secundàries
(unitats en el centre) per afixació proporcional segons cicle educatiu, i de les unitats finals (alumnat)
per quotes.
Mostra: 1.291 unitats d’anàlisi —qüestionaris— de les quals resulta un error mostral per al conjunt
de la mostra del 2,6 estimat per a un nivell de confiança del 95% i sota la condició més desfavorable
de p=q=0,05.
Tipus: Enquesta.
Treball de camp: Realitzat entre els dies 15 de febrer i 19 de març de 2010, ambdós inclosos, per tres
enquestadors, alumnes de la UIB, prèviament formats i entrenats.
Processament de dades: Les dades obtingudes han estat explotades amb el paquet estadístic SPSS 17
per a Windows 7.

3

Font: Direcció General de Planificació i Centres. Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

4

Els centres de Mallorca són: IES de Santa Margalida, IES d’Artà, IES de Llucmajor, IES de Binissalem, IES Bendinat (Calvià), IES Sa
Pobla, IES Sineu, IES Josep Sureda (Palma), IES Son Pacs (Palma), centre concertat Aula Balear (Palma), centre concertat Sant
Francesc (Palma), IES Son Rullan (Palma), centre privat Lluís Vives.
Els centres de Menorca són: IES Maria Àngels Cardona (Ciutadella), IES Joan Ramis (Maó), IES Josep Miquel i Guàrdia (Alaior).
Els centres d’Eivissa són: IES Xarc (Sta. Eulàlia), IES Sa Colomina (Eivissa), centre concertat Sa Real (Eivissa).
L’equip de Recerca Educació i Ciutadania agraeix a tots els centres participants la col·laboració en aquest estudi.
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Resultats descriptius

Característiques sociodemogràfiques de la
mostra. Autoconcepte dels enquestats amb
relació al rendiment acadèmic i a les seves
habilitats en l’ús de les TIC.
El 84,7% dels enquestats afirma haver nascut a les Balears; el 5% ho va fer en una altra comunitat
autònoma d’Espanya i el 10,3% a l’estranger. Els percentatges de pares i mares nascuts a Balears és
considerablement inferior: 63,3% en el cas de les mares i 60,8% en el cas dels pares.
El 56,8% dels enquestats són dones i el 43,2% homes. La majoria (66,3%) segueix l’itinerari
d’Humanitats i Ciències Socials; el 24% el de Ciències Naturals i Salut i el 9,7% el de Tecnologia.
La llengua catalana és la més emprada a l’hora de relacionar-se amb els companys de classe i amb la
família, i també és la més utilitzada a l’hora d’elaborar treballs acadèmics.
El 28% afirma que, en el darrer període d’exàmens, no ha suspès cap assignatura. També és un 28% el
que afirma haver suspès 4 o més assignatures. La immensa majoria -més del 80%- està d’acord o molt
d’acord en considerar-se un bon estudiant. També és una immensa majoria (91,3%) de l’alumnat de
batxillerat la que vol estudiar a la universitat.
Són considerablement superiors els percentatges de pares i mares amb estudis universitaris de
l’alumnat que cursa batxillerat que els dels que no tenen estudis o només de primària. El 26’6% de les
mares de l’alumnat de batxillerat té estudis universitaris; en el cas dels pares, aquest percentatge és un
poc inferior: del 25’4%.
Els enquestats es consideren hàbils o molt hàbils en el maneig de les TIC: així ho manifesten el 87,7%
dels enquestats. També són majoria (el 64,3%) els qui creuen que els seus professors no saben emprar
Internet millor que ells. Més baixa és encara la valoració que fan de les habilitats del seus pares a
l’hora d’emprar Internet: el 73,3% no creu que els seus progenitors siguin més hàbils que ells.
Quadre 1. Gènere, curs, itinerari que segueixen i lloc de naixement dels enquestats.
Gènere
Curs
Itinerari

Lloc de naixement

Home
Dona
Primer
Segon
C. de la Natura i Salut
Humanitats i C. Socials
Tecnologia
Illes
Una altra
Balears
Comunitat
84,7%
5%

<8>

43,2%
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Quadre 2.
2 Lloc de naixement dels pares i mares dels enquestats.

Pare
Mare

Lloc de naixement
Altra
Illes Balears
Comunitat
Altre país
Autònoma
60,8%
26,1%
13,1%
63,3%
23,2%
13,50%

Quadre 3. Nivell d’estudis dels pares i de les mares.
Nivell d’estudis

Pare
Mare

Sense
estudis

Primaris

Secundaris

Universitaris

3,6%
2,7%

22,4%
20,9%

48,6%
49,8%

25,4%
26,60%

Gràfic 1. Idioma emprat amb major freqüència quan es relacionen amb els companys de classe.
(Pregunta: Assenyala l’idioma que empres amb major freqüència quan et relaciones amb els teus companys
de classe)

Gràfic 2. Idioma emprat amb major freqüència quan es relacionen amb la família.
(Pregunta: Assenyala l’idioma que empres amb major freqüència quan et relaciones amb membres de la teva
família)
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Gràfic 3. Percentatges d’alumnes que estan d’acord o en desacord amb l’afirmació que fan la majoria
de treballs en castellà.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Faig la majoria de treballs en castellà”. A
l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir
“totalment d’acord”5)

Gràfic 4. Percentatges d’alumnes que afirmen haver aprovat o suspès en el darrer període d’exàmens.

5

Tots els ítems pertanyents al quart bloc de preguntes del qüestionari tenien com a possibilitat de resposta una escala d’entre 0 i 10.
Per tal de mostrar més clarament els resultats obtinguts, s’ha optat per fer dos tipus d’agrupacions d’aquestes respostes: d’una
banda, codificar-les com a “d’acord” o “no d’acord” amb l’afirmació, tot tenint en compte si s’ha marcat de 0 a 4 (inclosos) o de 5 a
10, respectivament. D’altra banda, l’altra codificació va ser “totalment en desacord” (puntuacions entre 0 i 2), “en desacord” (3 i 4),
“d’acord” (entre 5 i 7) i “totalment d’acord” (de 8 a 10). Així, a partir d’ara, dins del text es troben dades exposades en funció
d’aquests dos tipus de codificacions per a tots els ítems pertanyents a aquest bloc.

<10>
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Gràfic 5. Autoconcepte dels enquestats amb relació a la seva condició d’estudiant.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Sóc un bon estudiant”. A l’escala que has
d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 6. Percentatges dels alumnes que diuen que volen estudiar a la universitat.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Vull estudiar a la universitat”. A l’escala que
has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment
d’acord”)
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Gràfic 7. Percentatges dels qui afirmen ser hàbils en el maneig de les TIC.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Sóc molt hàbil en el maneig de les TIC”. A
l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir
“totalment d’acord”)

Gràfic 8. Percentatges dels qui afirmen ser més o menys hàbils que els seus professors en el maneig
d’Internet.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “En general, crec que els professors saben
emprar millor Internet que jo”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir
“totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 9. Percentatges dels qui afirmen ser més o menys hàbils que els seus pares en el maneig
d’Internet.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Els meus pares són més hàbils que jo en el
maneig d’Internet “. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Prevalença del plagi
Segons es desprèn dels resultats obtinguts, la forma de plagi més comuna entre l’alumnat de
batxillerat de Balears és el que es coneix com a plagi collage; és a dir, la composició d’un treball a partir
de retalls i fragments de diferents fonts. Copiar de llocs web fragments de textos i, sense citar,
enganxar-los directament a un document que s’ha entregat com a treball d’una assignatura és una
pràctica que el 83,2% afirma haver realitzat. La segona pràctica deshonesta relacionada amb el plagi
acadèmic amb una major prevalença consisteix a copiar fragments de fonts impreses i usar-los, sense
citar, per a un treball: el 77,6% afirma haver-ho fet en alguna ocasió.
Una mica més d’un de cada deu enquestats (13,3%) afirma haver descarregat un treball complet
d’Internet i haver-lo entregat, sense canvis, com a propi; hi ha un 0,7% que manifesta haver-ho fet
més de 10 vegades. El percentatge dels qui afirmen haver descarregat un treball complet que s’ha
lliurat com a propi, però, en aquest cas, traduït d’un altre idioma és del 20,3%; hi ha un 1,4% que
declara haver-ho fet més de 10 vegades. Encara és superior el percentatge dels qui afirmen haver fet
un treball sense cap aportació personal, simplement copiant i aferrant: ho ha fet el 43,2%.
Pagar a algú perquè faci un treball acadèmic (o comprar-lo mitjançant Internet) és la pràctica
deshonesta que un major nombre dels enquestats (95,5%) afirma que no ha realitzat mai; així i tot,
però, hi ha un 4,5% que diu haver-ho fet en alguna ocasió.
El 76,1% afirma haver copiat alguna vegada durant un examen a ESO o batxillerat. El 95,3% coneixen
el web El Rincón del Vago però el percentatge dels qui diuen haver-ne copiat treballs es limita al 36,5%.

<13>

< Monografies>
>2

<El ciberplagi acadèmic>

Gràfic 10. Percentatges d’alumnes que afirmen haver entregat un treball que havien fet i lliurat en
cursos anteriors.
(Pregunta: Has entregat un treball realitzat per tu que ja havies lliurat en cursos anteriors, per a la mateixa
assignatura o per a una altra?)

Gràfic 11. Percentatges d’alumnes que afirmen haver entregat un treball realitzat per un altre alumne
que ja havia estat lliurat en cursos anteriors.
(Pregunta: Has entregat treballs realitzats per un altre alumne que ja havia estat lliurat en cursos anteriors,
per a la mateixa assignatura o per a una altra?)
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Gràfic 12. Percentatges d’alumnes que afirmen haver copiat de llocs web fragments de textos i haverlos enganxat en un document que s’ha fet passar com a propi.
(Pregunta: Has copiat de llocs web fragments de textos i —sense citar— enganxar-los directament en un
document—en el qual hi ha una part de text escrita per tu mateix/a— i entregar-lo com a treball d'una
assignatura?)

Gràfic 13. Percentatges d’alumnes que afirmen haver descarregat un treball complet d’Internet i
entregar-lo com a treball propi.
(Pregunta: Has descarregat algun treball complet d’Internet i l’has entregat, sense canvis, com a treball teu?)
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Gràfic 14.
14 Percentatges d’alumnes que afirmen haver pagat per treballs acadèmics.
(Pregunta: Has pagat a algú perquè faci un treball acadèmic o l’has comprat, per exemple, mitjançant
Internet?)

Gràfic 15. Percentatges d’alumnes que afirmen copiar fragments de fonts impreses.
(Pregunta: Has copiat fragments de fonts impreses (llibres, enciclopèdies, diaris, articles de revista, etc.) i els
has emprat —sense citar— per a un treball?)
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Gràfic 16. Percentatges d’alumnes que afirmen haver descarregat un treball d’Internet, haver-lo
traduït i lliurat com si fos fet per ell.
(Pregunta: Has descarregat un treball complet d’Internet, traduït i entregat com a teu?)

Gràfic 17.
17 Percentatges d’alumnes que afirmen haver fet un treball a partir de fragments copiats
literalment de llocs web.
(Pregunta: Has fet íntegrament un treball a partir de fragments copiats literalment de llocs web, sense que al
treball hi hagi cap part realment escrita per tu?)
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Gràfic 18. Percentatges d’alumnes que afirmen copiar parts de treballs lliurats en anys anteriors.
(Pregunta: Has copiat parts de treballs lliurats en anys anteriors i els has usat com a parts d'un treball
acadèmic nou?)

Gràfic 19. Percentatges d’alumnes que afirmen haver copiat durant un examen.
(Pregunta: Has copiat alguna vegada durant un examen a ESO i/o batxillerat?)
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Gràfic 20. Percentatges d’alumnes que afirmen conèixer el web El Rincón del Vago.
(Pregunta: Coneixes el web El Rincón del Vago?)

Gràfic 21. Percentatges dels qui afirmen haver copiat treballs del web El Rincón del Vago.
(Pregunta: Alguna vegada has copiat treballs del web El Rincón del Vago?)
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Prevalença del plagi atribuït
Quan el que es demana a l'alumne no és el seu comportament, sinó el dels seus dos millors companys
o companyes de classe, els percentatges de pràctiques deshonestes augmenta de forma considerable.
Copiar de llocs web fragments de textos i, sense citar, enganxar-los directament en un document que
s’ha entregat com a treball d’una assignatura és una pràctica que el 85,8% afirma saber o creure que
duen a terme els seus dos millors amics (recordem que el percentatge dels qui afirmaven fer-ho ells
mateixos era del 83,2%). La segona pràctica deshonesta amb una major prevalença atribuïda també
consisteix a copiar fragments de fonts impreses i usar-los, sense citar, per a un treball: el 81,7%
afirma que els seus millors amics ho fan (el percentatge era del 77,6% quan es referien al seu propi
comportament).
Més rellevants són les diferències entre el comportament propi i l’atribuït als companys de classe
quan es refereixen al fet de descarregar un treball complet d’Internet i entregar-lo, sense canvis, com
si fos fet seu. El 36,3% afirma saber o creure que els seus amics ho fan, mentre que només el 13,3%,
com havíem vist en l’apartat anterior, s’atribueix a ell mateix aquest comportament.
El percentatge dels qui afirmen que els seus companys han fet treballs sense cap aportació personal,
simplement copiant i aferrant, és del 59,1% (el dels qui declaren en primera persona haver dut a
terme aquesta pràctica era del 43,2%)
Pagar a algú perquè faci un treball acadèmic (o comprar-lo mitjançant Internet) també és la pràctica
deshonesta que un major nombre dels enquestats (85%) diuen que els seus companys no han fet mai;
així i tot, també és aquesta una pràctica més atribuïda als altres que no pas acceptada.
Gràfic 22. Percentatges d’alumnes que afirmen creure o saber que els seus dos millors amics de classe
han entregat un treball que havien fet i lliurat en cursos anteriors.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han entregat
treballs realitzats per ells però que ja havien lliurat en cursos anteriors)
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Gràfic 23. Percentatges d’alumnes que afirmen creure o saber que els seus dos millors amics de classe
han entregat un treball realitzat per un altre alumne que ja havia estat lliurat en cursos anteriors.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han entregat
treballs realitzats per un altre alumne que ja havia estat lliurat en cursos anteriors)

Gràfic 24. Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han copiat de llocs web fragments de textos i haver-los enganxat en un document que feren passar
com a propi.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han copiat de
llocs web fragments de textos i, sense citar, enganxar-los directament a treballs d’una assignatura on hi ha
parts escrites per ells mateixos)
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Gràfic 25. Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han descarregat un treball complet d’Internet i l’han entregat com a treball propi.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han descarregat
un treball complet d’Internet i l’han entregat, sense canvis, com a treball seu)

Gràfic 26. Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han pagat per treballs acadèmics.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han pagat a
algú perquè faci un treball acadèmic o comprar-lo, per exemple, mitjançant Internet)
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Gràfic 27.
27 Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han copiat fragments de fonts impreses i els han emprats per a la realització de treballs acadèmics
presentats com a propis.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han copiat
fragments de fonts impreses –llibres, enciclopèdies, diaris, articles de revista, etc.- i usar-los, sense citar, en un
treball)

Gràfic 28. Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han fet treballs a partir de fragments copiats literalment de llocs web.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han fet
íntegrament un treball a partir de fragments copiats literalment de llocs web, sense que al treball hi hagi cap
part realment escrita per ells)
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Gràfic 29. Percentatges d’alumnes que afirmen saber o creure que els seus dos millors amics de classe
han copiat parts de treballs lliurats en anys anteriors.
(Pregunta: Es tracta que pensis amb els teus dos millors amics i assenyalis si creus o saps que han copiat part
de treballs lliurats en anys anteriors i els han usat com a parts d’un treball acadèmic nou)

Gràfic 30. Percentatges dels qui creuen que tothom ha copiat un treball acadèmic a ESO o batxillerat.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Crec que tothom ha copiat alguna vegada un
treball, o parts d’un treball d’Internet a l’ESO o batxillerat”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva
opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)
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Competències informacionals
El desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ha estat decisiu per
crear un entorn informacional qualitativament i quantitativament complex. Per poder-se
desenvolupar de forma satisfactòria en aquest nou entorn informacional no són suficients les
habilitats bàsiques que, durant segles, permeteren la integració en el món cultural: saber llegir, saber
escriure i saber comptar. A l’actualitat, es necessiten també unes altres competències que s’han
adjectivat com a informacionals i que, bàsicament, fan referència a: la capacitat de determinar la
naturalesa i nivell de necessitat d’informació; a saber localitzar i accedir a la informació de forma
eficient; a saber avaluar la informació; a la utilització de la informació de forma eficaç, ètica i legal
(Association of College & Research Libraries-American Library Association, 2000).
Així doncs, és necessari que l’alumnat no només tengui a l’abast una gran quantitat d’informació, sinó
que també reconegui les seves necessitats d’informació amb vista a l’elaboració de treballs i quines són
les fonts més adequades. És necessari que coneguin com han de fer aquesta cerca i com han d’avaluar i
destriar la informació, i sàpiguen, finalment, com estructurar-la i organitzar-la per comunicar-ne els
resultats (Unesco, 2003). Totes aquestes habilitats són les que conformen el que s’ha anomenat
competència informacional o competències en alfabetització informacional. Què ens diuen els alumnes de
batxillerat de Balears sobre algunes de les seves competències informacionals?
Segons les dades obtingudes, la majoria de l’alumnat de batxillerat de Balears creu que ha rebut,
primer a ESO i després a batxillerat, una bona formació sobre com enllestir treballs acadèmics: així ho
afirma el 65,7% quan es refereix a ESO i el 55,7% quan parla del batxillerat. Aquesta percepció sobre
la formació rebuda, però, és menys positiva quan es refereix a l’ensenyament sobre com cercar
informació: el 55% no està d’acord en afirmar que a ESO li ensenyaren com fer cerques a Internet.
Google és el gran mitjà que empren els alumnes de batxillerat a l’hora de cercar informació per a la
realització de treballs acadèmics: el 95% estan d’acord o molt d’acord en afirmar que consultar el
Google és la primera cosa que fan quan han d’enllestir un treball. La majoria de l’alumnat de
batxillerat (el 57,2%) diu que sap cercar a través de Google Acadèmic, però només el 41,4% assenyala
haver emprat alguna vegada l’opció de cerca avançada i més del 73% no cerca, o cerca en contades
ocasions, en anglès. De fet, és una minoria (un 23,3%) la que assenyala que, normalment, va a la
biblioteca per a la cerca d’informació quan ha de fer un treball.
Així i tot, la majoria (el 80,8%) creu saber com citar un llibre emprat per fer un treball o com fer una
cita a l’hora d’elaborar un treball acadèmic (55,1%). De tota manera, un 13,7% de l’alumnat desconeix
que l’apartat bibliogràfic s’ha d’incloure al final de qualsevol treball, i un 18,7% responen “no” o “no ho
sé” quan se’ls demana si saben què és una referència bibliogràfica en un treball acadèmic.
A l’hora d’enllestir un treball i tenir dificultats sobre com fer-ho, la majoria consulta als companys (el
76,9% diu que ho fa), Internet (76,7%), professors (66,4%) i, finalment, pares i/o germans (43,3%).
Els espais físics de les biblioteques com a indret on cercar informació a l’hora de fer treballs són molts
menys visitats que no Internet: el 95,3% afirma que, primer de tot, a l’hora d’enllestir la feina,
consulta Internet, el 24,4% s’adreça a llibres i enciclopèdies que té a casa, i només el 16,4% diu que
primer va a la biblioteca de l’institut.
La majoria d’alumnes mostra una actitud poc prudent en relació amb la fiabilitat de la informació
trobada a la Xarxa: el 70,8% diu que confia sempre en la veracitat del que troba a Internet; de fet, un
56,4% afirma deixar de cercar més informació quan localitza una pàgina que li serveix per a la
realització d’un treball.
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Gràfic 31. Percentatges dels qui creuen que a l’ESO els ensenyaren com fer un treball acadèmic.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “A l’ESO em varen ensenyar com fer un treball
acadèmic”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 32. Percentatges dels qui creuen que a batxillerat els han ensenyat com fer un treball acadèmic.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “A batxillerat m’han ensenyat com fer un
treball acadèmic”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 33. Percentatges dels qui creuen que a ESO els varen ensenyar a cercar informació a Internet.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “A ESO em varen ensenyar com cercar
informació a Internet”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 34. Percentatges dels qui diuen saber com fer una cita a l’hora d’elaborar un treball acadèmic.
(Pregunta: Saps com fer una cita quan elabores un treball acadèmic?)
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Gràfic 35. Percentatges dels qui afirmen que l’apartat bibliogràfic s’ha d’incloure al final de qualsevol
treball.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “L’apartat bibliogràfic s’ha d’incloure al final de
qualsevol treball”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 36.
36 Percentatges dels qui diuen haver emprat l’opció de cerca avançada de Google.
(Pregunta: Has emprat alguna vegada l’opció de cerca avançada de Google?)
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Gràfic 37. Percentatges dels qui afirmen saber cercar informació a Google Acadèmic.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Sé com cercar informació al Google
Acadèmic”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 38. Percentatges dels qui diuen que, quan han de fer un treball, consulten Internet, els pares o
germans, els companys de la classe i els professors.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquestes afirmacions “Quan no sé com fer un treball,
vaig a Internet”; “Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus pares o germans”; “Quan no sé com fer
un treball, ho consult als meus companys de classe; “Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus
professors”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i
10 vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 39.
39 Percentatges dels qui diuen que, quan han de cercar informació per a fer un treball van, en
primer lloc, a Internet o a la biblioteca de l’escola o institut.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquestes afirmacions “Quan he de cercar informació per
a fer un treball vaig, en primer lloc, a Internet”; “Quan he de cercar informació per a fer un treball vaig, en
primer lloc, a la biblioteca de l’escola o institut”; “Sempre que he de cercar informació per a fer un treball cerc,
en primer lloc, a llibres i enciclopèdies que tinc a casa”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva
opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 40. Percentatges dels qui afirmen que, normalment, recorren a la biblioteca a l’hora de cercar
informació per a fer un treball acadèmic.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Normalment, vaig a la biblioteca per a cercar
informació per fer un treball”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment
en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 41. Percentatges dels qui afirmen que quan han de cercar informació per fer un treball, el
primer que fan és anar a Google.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquestes afirmacions “Quan he de cercar informació per
a fer un treball, generalment, el primer lloc a què vaig és Google”. A l’escala que has d’emprar per mostrar
la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 42. Percentatges dels que, a l’hora de fer un treball, afirmen cercar informació també en
anglès.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Per fer un treball, moltes vegades, cerc
informació en anglès” A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

<31>

< Monografies>
>2

<El ciberplagi acadèmic>

Gràfic 43.
43 Percentatges dels qui afirmen confiar sempre en la veracitat del que troben a Internet.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Confiï sempre en la veracitat del que
trob a Internet” A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord”
i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 44. Percentatges dels qui afirmen que quan troben una pàgina que els serveix per a fer un
treball, deixen de cercar més informació.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Quan trob una pàgina que em serveix
per a fer un treball, deix de cercar informació”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol
dir “totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 45.
45 Percentatges dels qui afirmen saber com citar un llibre emprat per fer un treball.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Sé com citar un llibre que he emprat
per fer un treball”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 46. Percentatges dels qui afirmen saber què és una referència bibliogràfica en un treball
acadèmic.
(Pregunta: Saps què és una referència bibliogràfica en un treball acadèmic?)
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Causes del plagi
Amb les dades obtingudes es poden perfilar les causes a les quals l’alumnat de batxillerat atribueix el
fet de plagiar treballs acadèmics i lliurar-los com si fossin d’autoria pròpia. Cal remarcar, primer de
tot, que en el qüestionari no es feia cap pregunta directa sobre els motius de copiar, sinó que es
plantejaven un grapat de qüestions referides als dos grans àmbits que, com hem demostrat en altres
treballs6, l’alumnat assenyala com origen d’aquest fenomen7: determinades característiques o
comportaments propis o del professorat.
Pel que respecta a suposats comportaments o característiques dels professors als quals l’alumnat
atribueix una relació directa amb el fet de copiar, n’hem considerat els següents: la creença que els
professors no corregeixen els treballs; la idea que els treballs sol·licitats són d’interès escàs; el
convenciment que els professors exigeixen un nombre excessiu de treballs i, finalment, la manca
d’implicació dels professors. Idò bé: el 61% de l’alumnat de batxillerat de Balears està d’acord o molt
d’acord amb la idea que els professors no llegeixen els treballs. Per altra banda, són diverses les dades
que assenyalen la poca consideració en què els alumnes tenen les propostes de treballs que els fan els
professors: un poc més del 70% estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació que “hi ha molts treballs
que no sé perquè ens els demanen”; el 50,2% no els agrada fer els treballs sol·licitats, el 48,7 % està
d’acord o molt d’acord amb la idea que no s’aprèn gairebé res amb els treballs que els demanen fer.
També és una gran majoria (el 71,7%) la que pensa que en el batxillerat es demanen un nombre
excessiu de treballs. Tot plegat dibuixa una situació propícia per justificar el plagi.
Pel que respecta a característiques o comportaments de l’alumnat que el mateix alumnat ha
assenyalat, en altres treballs, com a causes del plagi, cal remarcar-ne tres: la desorganització, la
desmotivació i la falta de formació per realitzar treballs. Les dades obtingudes assenyalen que la
motivació i la bona organització a l’hora de fer els treballs escolars no són precisament atributs dels
que gaudeixen els alumnes de batxillerat de Balears: més del 64,7% afirma que quan li encomanen un
treball no es posa a fer-lo de forma immediata i el 63% està d’acord amb l’afirmació que a l’hora de fer
un treball sempre s’espera el darrer dia per fer-lo. Pel que respecta a la formació, tal com es presentava
a l’apartat anterior les dades obtingudes assenyalen que la majoria dels enquestats (el 65,7% i el
55,7% respectivament) pensa que durant l’ESO i el batxillerat els ensenyaren com fer un treball
acadèmic. Però també és majoria (55%) els qui pensen que a l’ESO no els ensenyaren a cercar
informació a Internet. Aquestes dades fan entreveure un clima propici per a la comissió de plagi
acadèmic.
Cal també tornar a remarcar les dades obtingudes en relació amb una altra causa d’atribució del plagi:
la creença que copiar d’Internet no és una cosa dolenta. El 58,6% dels enquestats afirma estar d’acord
o molt d’acord amb la idea que tot el que hi ha a Internet es pot copiar, que fer-ho no és res mal fet. Hi
ha un 32,7% que diu estar d’acord o molt d’acord amb la idea que copiar i enganxar en un document
que s’entrega com a propi no és cosa dolenta.

6
7

Com a exemple, es pot referenciar Les causes del plagi acadèmic segons l’alumnat universitari (Sureda, Comas, Mut i Morey, en
premsa).
En realitat hi ha una tercera gran causa o factor explicatiu: el desenvolupament d’Internet.
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Gràfic 47. Percentatges dels qui creuen que tot el que hi ha a Internet es pot copiar i/o descarregar.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Tot el que hi ha a Internet es pot
copiar i/o descarregar, no fas res mal fet”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir
“totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 48. Percentatges dels qui creuen que copiar i enganxar informacions d’Internet és una cosa
correcta.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “Si quan has de fer un treball vas a
Internet, hi cerques informació, la copies i l’enganxes en un document i entregues el treball tal qual, no fas res
mal fet”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 49. Percentatges dels qui creuen que copiar alguna vegada en un examen és una cosa normal.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb aquesta afirmació “És normal copiar alguna vegada en un
examen”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 50.
50 Percentatges dels qui afirmen que els agrada o no els agrada fer treballs escolars.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “M’agrada fer treballs per a l’escola o institut”.
A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir
“totalment d’acord”)
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Gràfic 51. Percentatges dels qui creuen que els professors no es llegeixen els treballs
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Crec que els meus professors no es llegeixen
els treballs”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i
10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 52. Percentatges dels qui creuen que els fan fer treballs que tenen poc sentit.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Hi ha molts treballs que no sé perquè ens els
demanen”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 53. Percentatges dels qui afirmen organitzar-se ràpidament a l’hora de fer un treball.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Quan em diuen que faci un treball, em pos a
fer-lo immediatament”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en
desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 54. Percentatges dels qui afirmen esperar al darrer dia a l’hora d’enllestir un treball sol·licitat.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Quan he de fer un treball, sempre esper al
darrer dia”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10
vol dir “totalment d’acord”)
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Gràfic 55. Percentatges dels qui creuen que a batxillerat els fan fer massa treballs.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Crec que ens demanen massa treballs”. A
l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir
“totalment d’acord”)

Gràfic 56. Percentatges dels qui opinen que els treballs que els fan fer són poc útils.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Generalment, no s’aprèn gairebé res amb els
treballs que ens demanen fer”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment
en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

<39>

< Monografies>
>2

<El ciberplagi acadèmic>

Gràfic 57. Percentatges dels qui afirmen que quan copien tenen por que el professor els descobreixi.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Si alguna vegada he copiat un treball, em fa
por que el professor em descobreixi”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir
“totalment en desacord” i 10 vol dir “totalment d’acord”)

Gràfic 58. Percentatges dels qui afirmen preferir fer treballs teòrics.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “Preferesc més fer treballs pràctics que teòrics”.
A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol dir
“totalment d’acord”)
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Gràfic 59.
59 Percentatges dels qui afirmen que els treballs de batxillerat són més didíficils que no els
d’ESO.
(Pregunta: Assenyala si estàs d’acord o no amb l’afirmació “A batxillerat, els treballs són més difícils que a
l’ESO”. A l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0 vol dir “totalment en desacord” i 10 vol
dir “totalment d’acord”)
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Apèndix

Qüestionari emprat
Amb aquest qüestionari es pretenen analitzar diversos aspectes relacionats amb la manera d’elaborar
treballs acadèmics entre l’alumnat de batxillerat de les Illes Balears. Contestar les preguntes no
t’ocuparà més de 10-15 minuts, aproximadament, i la teva col·laboració ens serà de molta utilitat.
Totes les dades són estrictament confidencials i en cap cas no es pretén la identificació de les
persones que contesten. Si estàs interessat en el nostre treball, pots contactar amb nosaltres
mitjançant el correu electrònic plagi@uib.es
Any de naixement:
Lloc de naixement: A Balears. Una altra comunitat (Quina:___________). Un altre país (Quin:__________).
Lloc de naixement de la teva mare: A Balears. Una altra comunitat (Quina:___________). Un altre país (Quin:__________).
Lloc de naixement del teu pare: A Balears. Una altra comunitat (Quina:___________). Un altre país (Quin:__________).
Sexe:
Dona
Home
Estudis que curses enguany: 1r batxillerat
2n batxillerat
Branca o
itinerari dels estudis que curses enguany:
Centre on estudies:
Idioma que empres amb
major freqüència quan et relaciones amb els teus companys de classe: Català Castellà Idioma que empres amb major freqüència
quan et relaciones amb membres de la teva família: Català Castellà
Durant el darrer període d’exàmens has suspès
alguna assignatura?
No
Sí, una
Sí, entre 2 i 3
Sí, 4 o més de 4
Nivell d’estudis dels teus pares
Mare:
primaris
secundaris
universitaris
Mare sense estudis
Pare: sense estudis
primaris
secundaris
universitaris
1.

A l’esquema següent s'assenyalen 8 accions o pràctiques relacionades amb l’elaboració de treballs acadèmics. Llegeix
amb atenció totes les accions que s’assenyalen i marca, per favor, la freqüència en què personalment les has realitzat
durant aquest curs 2009-10.
2009-10.
Acció

Mai

Entregar un treball realitzat per tu que ja havies lliurat en
cursos anteriors (per a la mateixa assignatura o per a una
altra)
Entregar un treball realitzat per un altre alumne que ja
havia estat lliurat en cursos anteriors (per a la mateixa
assignatura o per a una altra)
Copiar de llocs web fragments de textos i —sense citar—
enganxar-los directament en un document—en el qual hi
ha una part de text escrita per tu mateix/a— i entregar-lo
com a treball d'una assignatura
Descarregar un treball complet d’Internet i entregar-lo,
sense canvis, com a treball teu
Pagar a algú perquè faci un treball acadèmic o comprar-lo
(per exemple, mitjançant Internet)
Copiar fragments de fonts impreses (llibres,
enciclopèdies, diaris, articles de revista, etc.) i usar-los —
sense citar— per a un treball
Descarregar un treball complet d’Internet, traduir-lo i
entregar-lo com a teu
Fer íntegrament un treball a partir de fragments copiats
literalment de llocs web (sense que al treball hi hagi cap
part realment escrita per tu )
Copiar parts de treballs lliurats en anys anteriors i usarlos com a parts d'un treball acadèmic nou
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2.

A l’esquema següent es descriuen les mateixes accions que a la pregunta anterior. En aquest cas, es tracta que pensis
amb els teus dos millors amics i assenyalis allò que creus o saps que fan, en relació amb les accions proposades a
continuació.
Acció
Mai
Entre 1 i 2
Entre 3 i 5
Entre 5 i 10
Més de 10
vegades
vegades
vegades
vegades
Entregar treballs realitzats per ells
que ja havien lliurat en cursos
anteriors
Entregar un treball realitzat per un
altre alumne que ja havia estat lliurat
en cursos anteriors
Acció
Mai
Entre 1 i 2
Entre 3 i 5
Entre 5 i 10
Més de 10
vegades
vegades
vegades
vegades
Copiar de llocs web fragments de
textos i —sense citar— enganxar-los
directament a treballs d'una
assignatura on hi ha parts escrites
per ells mateixos
Descarregar un treball complet
d’Internet i entregar-lo, sense canvis,
com a treball seu
Pagar a algú perquè faci un treball
acadèmic o comprar-lo (per exemple,
mitjançant Internet)
Copiar fragments de fonts impreses
(llibres, enciclopèdies, diaris, articles
de revista, etc.) i usar-los —sense
citar— en un treball
Fer íntegrament un treball a partir
de fragments copiats literalment de
llocs web (sense que al treball hi hagi
cap part realment escrita per ells)
Copiar parts de treballs lliurats en
anys anteriors i usar-los com a parts
d'un treball acadèmic nou

3.

Assenyala si estàs d’acord o no amb les afirmacions següents (a l’escala que has d’emprar per mostrar la teva opinió 0
vol dir “Totalment
“ Totalment en desacord”
desacord ” i 10 vol dir “ Totalment d’acord”)
d’acord ”)

“A l’ESO em varen ensenyar com fer un treball acadèmic”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sóc un bon estudiant”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“M’agrada fer treballs per a l’escola / Institut”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan he de fer un treball, sempre esper al darrer dia”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan he de cercar informació per a fer un treball vaig, en primer lloc, a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Vull estudiar a la universitat”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan no sé com fer un treball, vaig a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus pares/germans”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus companys de classe”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan no sé com fer un treball, ho consult als meus professors”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Em descarreg moltes pel·lícules i música d’Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Soc molt hàbil en el maneig de les TIC (Internet, mòbils...)”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Faig la majoria de treballs en castellà”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<43>

< Monografies>
>2

<El ciberplagi acadèmic>

“Depenent de l’assignatura, faig els treballs només en català o només en castellà”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Preferesc més fer treballs pràctics que teòrics”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Per fer un treball, moltes vegades, cerc informació en anglès”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Crec que els meus professors no es llegeixen els treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“En general, crec que els professors saben emprar millor Internet que jo”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Trob tot el que vull a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Hi ha molts treballs que no sé perquè ens els demanen”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Existeixen llocs web d’on em puc descarregar treballs ja fets”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan puc, copiï i enganx coses que trob a Internet en els meus treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan em diuen que faci un treball, em pos a fer-lo immediatament”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Crec que ens demanen massa treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“A batxillerat, els treballs són més difícils que a l'ESO”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan he de cercar informació per fer un treball, generalment, el primer lloc a què vaig és Google” 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
“Confii sempre en la veracitat del que trob a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sé com cercar informació al Google Acadèmic”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sé com citar un llibre que he emprat per fer un treball”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Tot el que hi ha Internet es pot copiar i/o descarregar, no fas res mal fet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sé què em pot passar si un professor descobreix que he copiat un treball”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Si quan has de fer un treball vas a Internet, cerques informació, la copies
i l’enganxes en un document i entregues el treball tal qual, no fas res mal fet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“És normal copiar alguna vegada en un examen”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“La majoria de professors, a batxillerat, em suggereixen que cerqui
informació a la Vikipèdia per a fer treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sempre faig els treballs en català”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Normalment, vaig a la biblioteca per a cercar informació per fer un treball”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“A batxillerat m’han ensenyat com fer un treball acadèmic”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Els meus pares són més hàbils que jo en el maneig d’Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Molts de professors em demanen que entregui els treballs a mà”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Generalment, no aprenc gairebé res amb els treballs que ens demanen fer”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Crec que tothom ha copiat alguna vegada un treball, o parts d’un
treball d’Internet a l'ESO o batxillerat”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan he de cercar informació per a fer un treball
vaig, en primer lloc, a la biblioteca de l’escola / Institut”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Si alguna vegada he copiat un treball, em fa por
que el professor em descobreixi”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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“Els professors, en general, m’animen que empri
Internet per fer treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“A l'ESO em varen ensenyar com cercar informació a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“L’apartat bibliogràfic s’ha d’incloure al final de qualsevol treball”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Moltes vegades no trob el que cerc a Internet”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan trob una pàgina que em serveix
per a fer un treball, deix de cercar més informació”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Preferesc fer treballs individuals que en grup”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Faig moltes faltes ortogràfiques quan escric un treball”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“A batxillerat m’han ensenyat com fer un treball acadèmic”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Els professors, generalment, em suggereixen pàgines d’Internet que
em poden ajudar a fer els treballs”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Quan no trob el que cerc a Internet em pos nerviós”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Sempre que he de cercar informació per a fer un treball
cerc, en primer lloc, a llibres i enciclopèdies que tinc a casa”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“És habitual en mi copiar i enganxar als meus treballs
fragments que he trobat a la Vikipèdia”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.

Contesta, per favor aquestes qüestions:

Coneixes el web El Rincón del Vago?
Alguna vegada has copiat treballs del web El Rincón del Vago?
T’ha quedat, més d’una vegada, una assignatura per setembre a l'ESO o a batxillerat?
Has emprat alguna vegada l'opció de Cerca avançada de Google?
Saps com fer una cita quan elabores un treball acadèmic?
Saps què és una referència bibliogràfica en un treball acadèmic?
Has copiat alguna vegada durant un examen a ESO i/o batxillerat?

Moltes gràcies per la teva participació.
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Gràfic 40.

Percentatges dels qui afirmen que, normalment, recorren a la biblioteca a l’hora de cercar informació per
a fer un treball acadèmic.

Gràfic 41.

Percentatges dels qui afirmen que quan han de cercar informació per fer un treball, el primer que fan és
anar a Google.

Gràfic 42.

Percentatges dels que, a l’hora de fer un treball, afirmen cercar informació també en anglès.

Gràfic 43.

Percentatges dels qui afirmen confiar sempre en la veracitat del que troben a Internet.

Gràfic 44.

Percentatges dels qui afirmen que quan troben una pàgina que els serveix per a fer un treball, deixen de
cercar més informació.

Gràfic 45.

Percentatges dels qui afirmen saber com citar un llibre emprat per fer un treball.

Gràfic 46.

Percentatges dels qui afirmen saber què és una referència bibliogràfica en un treball acadèmic.

Gràfic 47.

Percentatges dels qui creuen que tot el que hi ha a Internet es pot copiar i/o descarregar.

Gràfic 48.

Percentatges dels qui creuen que copiar i enganxar informacions d’Internet és una cosa correcta.

Gràfic 49.

Percentatges dels qui creuen que copiar alguna vegada en un examen és una cosa normal. +

Gràfic 50.

Percentatges dels qui afirmen que els agrada o no els agrada fer treballs escolars.

Gràfic 51.

Percentatges dels qui creuen que els professors no es llegeixen els treballs

Gràfic 52.

Percentatges dels qui creuen que els fan fer treballs que tenen poc sentit.

Gràfic 53.

Percentatges dels qui afirmen organitzar-se ràpidament a l’hora de fer un treball.

Gràfic 54.

Percentatges dels qui afirmen esperar al darrer dia a l’hora d’enllestir un treball sol·licitat.

Gràfic 55.

Percentatges dels qui creuen que a batxillerat els fan fer massa treballs.

Gràfic 56.

Percentatges dels qui opinen que els treballs que els fan fer són poc útils.

Gràfic 57.

Percentatges dels qui afirmen que quan copien tenen por que el professor els descobreixi.

Gràfic 58.

Percentatges dels qui afirmen preferir fer treballs teòrics.

Gràfic 59.

Percentatges dels qui afirmen que els treballs de batxillerat són més didíficils que no els d’ESO.
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