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Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics 

 

Aquest document és una compilació feta a partir de diverses fonts amb l’objectiu de recollir les diferents 

maneres de citar les referències bibliogràfiques seguint la normativa de l’American Psychological 

Association (APA) ja que és l’estil de citar que més s’utilitza en el camp de l’Educació i també de la Psicologia. 

Per crear aquest document s’han utilitzat els recursos disponibles en línia i webs de diferents entitats, així 

com aportacions del professorat  de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

Normes APA, 6ª ed. 
 
La normativa de l’American Psychological Association (APA) és un estil de publicacions que ha estat acollit 
per institucions educatives, revistes científiques i editorials amb la finalitat d’obtenir claredat i 
uniformitat en les cites i referències bibliogràfiques de diferents textos (Torres, González i Vavilova, 
2013). 

 

 

1. Cites 
 

Diem que citem quan anomenem algun autor/a als nostres textos i el referenciem adequadament.  

Incloure cites en un text ens serveix per reforçar, ampliar i aclarir idees. Dóna més valor al text, ja que 

amb les cites es fonamenta allò que s’explica (Universidad Nacional Autónoma de México, 2013). 

Citar els escrits consultats per a la realització de qualsevol treball és obligatori. Si no es fa 

correctament, el treball pot ser qualificat de plagi.  

Un plagi consisteix a “robar els mots (orals o escrits), les idees, les teories (...) d’una altra persona fent-les 

passar per nostres. La traducció, total o parcial, de textos d’altri constitueix una forma de plagi si no se cita 

la font de procedència” (Domènech i Puigdevall, 2009, p.2). 

Diferenciem dos tipus de cites, aquelles que són textuals, és a dir, quan diem les mateixes paraules de 

l’autor/a o autors/es; i aquelles en les quals parafrasegem allò que deia l’autor/a o autors/es.  

Recordeu que les cites s’escriuen en minúscula (tenint en compte la normativa de l’ús de les majúscules) i 

sempre cal respectar l’idioma original en el qual està escrit el text consultat, sense fer traduccions.  
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Cites textuals 

 

Quan fem una cita textual transcrivim fidelment el text d’un autor/a o autors/es. Primer veurem com fer 

cites de 40 paraules o menys. 

A l’hora de citar textualment hem de tenir en compte (figura 1): 

 

 El text citat s’escriu entre cometes “entre les cometes escrivim la cita”. 

 Si ometem paraules o frases, inclourem tres punts tancats entre parèntesis (...). 

 La cita textual ha d’anar acompanyada del cognom de l’autor/a, l’any de publicació de l’escrit i el 

número de pàgina de la qual s’ha extret el text. Les pàgines s’escriuen seguint el format següent: 

p.1 en cas d’una sola pàgina; si hi ha més d’una pàgina, pp.1-2. 

 Només s’escriu el primer cognom de l’autor o el cognom més conegut.  

 
Figura 1. Com citar textualment 

També podem citar l’autor al text (figura 2); en aquest cas posarem dos punts (:) abans de la cita. 

 
Figura 2. Cites amb l’autor al text 

Si la cita textual té més de 40 paraules (figura 3), la farem en un paràgraf a part, amb un sagnat a 

l’esquerra de 5 espais i sense cometes. Al final es posa el nom de l’autor, l’any i les pàgines de les quals 

s’ha extret la cita. 

 
Figura 3. Cites de més de 40 paraules 
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També es pot fer una cita llarga posant la referència al final (figura 4): 

 
Figura 4. Cites de més de 40 paraules amb la referència al final 

A l’hora de citar podem posar més èmfasi en l’autor/s, l’any de publicació i en el text. Això ho determinarà 

l’ordre dels elements que configuren la referència: 

Èmfasi en els autors:  Walker (2000) va comparar els temps de reacció... 

 Èmfasi en l’any:  El 2000 Walker va comparar els  temps de reacció... 

Èmfasi en el text:  En un estudi recent sobre temps de reacció, Walker (2000) va descriure el mètode... 

 

 

Paràfrasi  

 

Anomenem paràfrasi una construcció textual en la qual diem el mateix contingut que algun autor/a però 

amb unes altres paraules. 

A l’hora de parafrasejar les paraules d’un altre autor/a, cal tenir en compte si aquesta referència es basa 

en el text o en l’autor. 

Èmfasi en l’autor: 

En una revisió de les investigacions fetes durant 20 anys, Durrant i Ensom (2012) constaten que no hi ha estudis que 
demostrin que el càstig físic o psicològic tingui efectes positius... 

 

Èmfasi en el text: 

...la falta d’accés als serveis o altres factors socioeconòmics, culturals o mediambientals que ho dificulten (Richter, 
2004).  
 
Ser capaç de respondre a les necessitats dels infants té impactes positius no només en el desenvolupament, salut i 
benestar dels infants, sinó en el conjunt de la pròpia família i, per extensió, a la comunitat (Olds, Sadler, i Kitzman, 
2007; Panter-Brick i Leckman, 2013; Woodhead i Oates, 2009). 

 

 

 



9 
Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics 

Les cites segons el nombre d’autors 

A l’hora de citar cal tenir en compte el tipus i el nombre d’autors del text que referenciem (taula 1) 
 

Taula 1. Com referenciar segons el tipus i el nombre d’autors 

 
1ª CITA AL 

TEXT 
CITES 

ADDICIONALS 

1ª CITA AL 
TEXT (format 
de parèntesi) 

CITES 
ADDICIONALS 

(format de 
parèntesi) 

OBSERVACIONS 

1 autor Moreno (2015) (Moreno, 2015)  

2 autors Moreno i Ruiz (2013) (Moreno i Ruiz, 2013) Sempre referenciarem els 2 autors 

Entre 3 i 5 
autors 

Moreno, 
Pastor, Ruiz i 
Vila (2008) 

Moreno et al. 
(2008) 

(Moreno, 
Pastor, Ruiz i 

Vila, 2008) 

(Moreno et al., 
2008) 

A la 1ª referència s’escriuen els cognoms de tots 
els autors i a partir de la 2ª s’escriu el del primer 
autor (segons l’ordre alfabètic) i s’afegeix et al. 

6 o més 
autors 

Moreno et al. (2008) (Moreno et al., 2008) 
S’escriu el cognom del primer autor (segons 

l’ordre alfabètic) i s’afegeix et al. 

Autors 
corporatius 

Universitat 
Autònoma de 

Barcelona 
[UAB] (2015) 

UAB (2015) 

(Universitat 
Autònoma de 

Barcelona 
[UAB], 2015) 

(UAB, 2015) Afegir l’acrònim entre claudàtors [ ] 

Treball 
anònim 

Anònim (2001) (Anònim, 2001)  

Treball sense 
autor o 

  Es posa el títol en lloc de l’autor 

Autors amb el 
mateix 

cognom 

Tant J.I. González i Comes (2013) 
com  R. González (2009) van 

demostrar que... 

(J.I. González i Comes, 2013; R. 
González, 2009) 

Només cal fer-ho quan els dos autors, són primers 
autors. Consultar més opcions a: 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/01/when-
to-use-author-initials-for-text-citations.html 

 

2 o més autors 
en la mateixa 

referència 
Fornell i Merino (2003, 2010) 

(Fornell i Merino, 2003, 2010; 
Gelabert i Levano, 1993) 

Referenciar els autors alfabèticamen; entre 
referències es posa ; 

Comunicacions 
personals 

Vilaró (comunicació personal, 21 
de gener de 2013) 

(Vilaró, comunicació personal, 21 
de gener de 2013) 

No caldrà afegir-les a la llista de referències, 
només citar-les en el text. Inclou: missatges de 
correu electrònic, fòrums, grups de notícies... 

Quan no 
coneixem la 

data de 
publicació 

Estruch, s.d. (Estruch, s.d.)  

Citar un autor/a citat per un altre autor 

Una cita d’una cita es dóna quan accedim a fonts secundàries d’informació. En aquest cas un autor cita un 

altre autor i aquesta cita de la cita és la que fem servir nosaltres (figura 5).  

 

Figura 5. Cita d’una cita 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/01/when-to-use-author-initials-for-text-citations.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/01/when-to-use-author-initials-for-text-citations.html
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2. Referències bibliogràfiques i bibliografia 
 

Formen part de la referència bibliogràfica les fonts que se citen en el text a partir del que hem llegit. 

Demostren que hem llegit altres fonts i ens permet argumentar les nostres idees del text, ja que ens basem 

en estudis d’altres autors. Denota la feina feta i el respecte als autors, i dóna més rigor al nostre escrit. 

Al final del document, cal incloure la referència bibliogràfica de totes les cites que hem fet en un text.  

El terme bibliografia s’utilitza en investigació per anomenar fonts relacionades amb tema d'interès o per 

aprofundir, però NO necessàriament CITADES en el text.  

La referència bibliogràfica ha d’ordenar-se per ordre alfabètic. Si fem servir més d’una obra d’un mateix 

autor, cal ordenar-les per any de publicació, de més antic a més actual.  

L’estil APA, actualitzat el març de 2015, exigeix que les referències bibliogràfiques apareguin amb sagnia 

francesa i doble espai. 

Llibres 
 

Taula 2. Com referenciar llibres 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

1 autor 
Cognom, Inicial. (any). Títol en cursiva: subtítol si s’escau (# edició). Ciutat: Editorial 
 

Domènech, J. (2009). Elogi de l’educació lenta. Barcelona: Graó 

Posarem l’edició en el cas que 
hi hagi més d’una edició. 

Més d’un 
autor 

Cognom1, Inicial1., Cognom2, Inicial2., Cognom3, Inicial3., .... Cognom darrer, Inicial 
darrer. (any). Títol en cursiva: subtítol si s’escau (# edició). Ciutat: Editorial 

Alcalde, A.I., Buitago, M., Castanys, M., Fálces, M.P., Flecha, R., González-Rodríguez, ... 
Wells, G. (2006). Transformando la escuela: comunidades de aprendizaje. Barcelona: 
Graó. 

Fins a 7 autors es citen tots. 
Quan hi ha 8 o més autors, se 
citen els 6 primers seguits de 
(...) i s’afegeix l’últim autor. 

Autors 
corporatius 

Nom de la institució o grup. (any). Títol en cursiva: subtítol si s’escau (# edició). Ciutat: 
Editorial 

American Psychological Association. (1998). Publication manual of the APA (4th ed.). 
Washington: APA. 

Corporacions amb acrònims coneguts 

1ª cita: (American Psychological Association [APA], 2015).  

A partir de la 2ª cita: (APA, 2015) 

Si la corporació té un acrònim 
conegut, es posa l’acrònim a la 

primera cita i a partir de la 
segona, ja únicament 

l’acrònim. 

Sense autor 
conegut 

Títol en cursiva: subtítol si s’escau (# edició). (any). Ciutat: Editorial 

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-
Webster. 

 

Mencions 
diferents 

Cognom, Inicial (abreviatura segons correspongui
1
) (any). Títol en cursiva: subtítol si 

s’escau (# edició). Ciutat: Editorial 

Sugrañes, E. i Àngel, M.A. (Coords.) (2007). La educación psicomotriz (3-8 años): 
Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico – práctica. 
Barcelona: Graó. 

Quan ens trobem amb llibres 
que tenen editors, 

coordinadors, compiladors o 
directors. 

   

                                                           
1
 Director/s: (Dir.) / (Dirs.) Editor/s: (Ed.) / (Eds.) Coordinador/s: (Coord.) / (Coords.) Compilador/s: (Comp.) / (Comps.)  
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Llibres electrònics 
 

Si el llibre és en format electrònic, el podem trobar amb DOI o sense DOI. El DOI és un identificador digital 

comparable a l’ISBN dels llibres en paper. 

Està format per un prefix i un sufix separats per una barra i apareix amb les sigles doi al davant. Per 

exemple:   doi: 20.8943/74520 

A continuació s’explica com referenciar un llibre electrònic amb DOI i sense DOI. 

Taula 3. Com referenciar llibres electrònics 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Sense DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol. Recuperat de http://www.(...) 
 

Russell, B. (1921). The analysis of mind. Recuperat de 
http://www.gutenberg.org/ebooks/2529  

El títol no el posem en cursiva i 
sempre cal afegir l’adreça 
electrònica de la qual s’ha 

extret. Al final no es posa punt 

Amb DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol. doi: 0000/000000  

Schiraldi, G.R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to 
healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722  

Després d’escriure el doi no 
posem punt. 

 

Sempre serà millor afegir llibres electrònics amb doi que no pas posar l’adreça electrònica. 

Capítols o parts de llibres 
 

Taula 4. Com referenciar capítols o parts de llibres 

REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Cognom, Inicial. (any). Títol del capítol. Dins Inicial. Cognom, 
Títol del llibre en cursiva (#ed., p. 00-00). Ciutat: Editorial. 
 

Aucouturier, B. (2004). La expresión de las angustias en el niño. 
Dins C. Van Nieuwenhoven (coord.), Miedo a nada... Miedo a 
todo... El niño y sus miedos (pp. 19-28). Barcelona: Graó. 

El títol del capítol no va en cursiva, però el del llibre sí. Quan referenciem els 
autors del capítol, ho fem posant primer el cognom i després d’una coma la 
inicial; però per escriure l’autor o autors del llibre es posa primer la inicial i 
després d’un punt, el cognom. Entre parèntesis s’escriuen les pàgines a les 
quals apareix el capítol dintre del llibre en format (p.pàgina inici – pàgina 

final) o  
(p. pàgina) si només és una pàgina.  

 

Capítols o parts de llibres electrònics 
 

Taula 5. Com referenciar capítols o parts de llibres electrònics 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Amb DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol del capítol. Dins Nom. Cognom (ed.), Títol del llibre en 
cursiva (#ed., p. #primera pàgina capítol - #darrera pàgina del capítol). doi: 000/000000 
 

Strong, E. K., Jr. i Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. Dins L. Outhwaite 
(ed.), Personnel research series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum (pp. 140-146). 
doi:10.1037/10762-000 

El títol no el posem en cursiva. 

Sense DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol del capítol. Dins Nom. Cognom (ed.), Títol del llibre en 
cursiva. Recuperat de http://www.(...) 

Blanch, S., Pérez, E. i Silvente, J. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics i 

científics. Recuperat de 

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf 

Afegir tants cognoms i Inicials 
com autors hi hagi al llibre. 

   

http://www.gutenberg.org/ebooks/2529
http://www.(...)/
https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf
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 Articles de revista 
 

Taula 6. Com referenciar articles de revista 

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol si s’escau, # volum 
en cursiva (#número de la revista, si n’hi ha, sense cursiva), #primera pàgina de l’article - #darrera 
pàgina de l’article. 
 

López, È. (2005). La educación emocional en la educación infantil. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 19 (3), 153-167.  

En cursiva es posa el títol  y el volum  de 
la revista. El número de la revista 

s’escriu sense cursiva i entre parèntesis. 
Si no hi ha volum, el número s’escriu en 

cursiva i sense parèntesi 

 

 

Articles de revista electrònica 
 

Taula 7. Com referenciar articles de revista electrònica 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Sense DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol si s’escau, 
# volum de revista en cursiva (#número de revista), #primera pàgina de l’article - 
#darrera pàgina de l’article. Recuperat de http://www.(...) 

 

Tejada, À. i López, M. (2012). Nuevas metodologías docentes en los títulos de grado: la 
literatura como recurso pedagógico colaborativo. Aula Abierta, 40 (3), 107-114. 
Recuperat de http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3994641  

El títol no el posem en cursiva i 
sempre cal afegir l’adreça 
electrònica de la qual s’ha 
extret. Al final no es posa 
punt. Si no hi ha volum, el 

número s’escriu en cursiva i 
sense parèntesi 

Amb DOI 

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol si s’escau, 
# volum de la revista en cursiva (#número de revista), #primera pàgina de l’article - 
#darrera pàgina de l’article. doi: 0000/0000   

Meza-Cascante, L.G., Suárez-Valdez-Ayala, Z. i  Schmidt-Quesada, S. (2015). La actitud 
del personal docente de matemàtica hacia el aprendizaje cooperativo y los elementos 
institucionales que favorecen o dificultan el empleo de esa metodología didàctica. 
Revista Electrónica Educare 19 (1), 3-24. doi: http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-1.1  

Després d’escriure el doi no 
posem punt. Si no hi ha 

volum, el número s’escriu en 
cursiva i sense parèntesi 

 

 

Article del diari 
 

Taula 10. Com referenciar articles del diari 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

En paper 

Cognom, Inicial. (data). Títol de l’article. Títol del diari en cursiva, p. #. 

 

Amela, V. M., Sanchís, I. i Amiguet, Ll. (6 abril 2015). La música tiende puentes, la ópera 
une culturas. La vanguardia, p. 24. 

Recordar de posar la data i 
no només l’any.  

Electrònic 

Cognom, Inicial. (data). Títol de l’article. Títol del diari en cursiva. Recuperat de 
http://www.(...)    

Pérez, S. (9 desembre 2014). Relegar l’educació artística té un objectiu polític: crear 
cecs-vidents. El Diari de l’Educació. Recuperat de http://diarieducacio.cat/relegar-
leducacio-artistica-te-un-objectiu-politic-crear-cecs-vidents/  

Recordar de posar la data i 
no només l’any. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3994641
http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-1.1
http://diarieducacio.cat/relegar-leducacio-artistica-te-un-objectiu-politic-crear-cecs-vidents/
http://diarieducacio.cat/relegar-leducacio-artistica-te-un-objectiu-politic-crear-cecs-vidents/
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Tesis electròniques 
 

Taula 13. Com referenciar tesis electròniques 

REFERÈNCIA 

Cognom, Inicial. (any). Títol de la en cursiva (Tesi doctoral / Treball fi de Màster). Recuperat de http://www.(...) 

 

Coronata, C. (2014). Presencia de los procesos matemáticos en la enseñanza del número de 4 a 8 años. Transición entre la educación 
infantil y elemental (Tesi doctoral). Recuperat de http://www.tdx.cat/handle/10803/284330  

Legislació 
 

Taula 8. Com referenciar legislacions 

REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Títol de la regulació, Nom publicació oficial número publicació § secció (any). 

 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, Boletín 
Oficial del Estado, 295 § 12886 (2013). 

Per citar-ho al text: (LOMCE 8/2013, de 9 de desembre) 
Per citar un article concret: (art. 21 LOMCE 8/2013, de 9 de desembre) 

El símbol § es refereix a la secció d’un 
document. 

 

Diccionaris, enciclopèdies... 
 

Taula 9. Com referenciar diccionaris i enciclopèdies 

 REFERÈNCIA 

En paper 

Amb autor 
conegut 

Cognom de l’autor de l’epígraf, Inicial. (any). Títol de l’epígraf. Títol del diccionari/enciclopèdia en 
cursiva (Vol. #, p. #primera pàgina - #darrera pàgina). Ciutat: Editorial. 

 

Trinkaus, E. (1994). Neandertal, hombre de. Dins Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología 
(Vol. 4, p. 1470). México: McGraw-Hill. 

Sense autor 
conegut 

Títol de l’epígraf. (any). Dins Títol del diccionari/enciclopèdia en cursiva. (Vol. #, p. #primera pàgina - 
#darrera pàgina). Ciutat: Editorial. 
 

Neandertal, home de. (1988). Dins Gran Enciclopèdia Catalana (Vol. 16, p. 98). Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana. 

http://www.tdx.cat/handle/10803/284330
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Electrònics 

Amb autor 
conegut 

Cognom de l’autor de l’epígraf, Inicial. (any). Títol de l’epígraf. Títol del diccionari/enciclopèdia en 
cursiva. (# edició). Recuperat de http://www.(...)  

 

Cabré, M.T. (dir.) (2001). Animal. Dídac. Diccionari de Català. Recuperat de 
http://www.grec.cat/cgibin/escolx.pgm  

Sense autor 
conegut 

Títol de l’epígraf. (any). Dins Títol del diccionari/enciclopèdia en cursiva. (# edició). Recuperat de 
http://www.(...)  

 

Montessori, mètode. (s.d.). Dins Gran Enciclopèdia Catalana. Recuperat de 
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0043810.xml  

 

Actes d’un congrés 
 

Taula 11. Com referenciar actes d’un congrés 

 REFERÈNCIA 

Congressos amb 
publicació  de llibre 

Cognom, Inicial. (any). Títol de la ponència: Subtítol si s’escau. Dins Nom Cognom de l’editor del congrés 
(ed.), Títol del congrés en cursiva: Subtítol si s’escau (p. o pp. #1ª pàgina del capítol - #darrera pàgina). Lloc 
d’edició: Editor. 

 

Edo, M. i Blanch, S. (2015). El Aprendizaje Servicio, una innovación para mejorar la formación de futuros 
maestros. Dins T. Ramiro-Sánchez i M.T. Ramiro-Sánchez (ed.), 3rd International Congress of Educational 
Sciences and Development (p. 578). San Sebastian: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).  

Congressos amb 
puglicació digital 

Cognom, Inicial. (any). Títol de la ponència: Subtítol si s’escau. Títol del congrés en cursiva: Subtítol si s’escau, 
País, # volum en cursiva (número-si no hi ha volum, es posa en cursiva i sense parèntesi), (primera pàgina - 
darrera pàgina). doi: 000/000 

 

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H. i Lent, R. (2015). The basic nonuniformity of the 
cerebral cortex. National Academy of Sciences, USA, 105 (12593-12598). doi: 10.1073/pnas.0805417105 

Pàgines web 
 

Taula 12. Com referenciar pàgines web 

REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article, entrada o post del web en cursiva. Recuperat de 
http://www.(...) 

 

Cols, C. i Fernàndez, P. (2000). Disseny d’un jardí. Recuperat de 
http://www.elsafareig.org/jardiner/disseny/disseny.htm  

Cal posar el cognom i la inicial en el cas que 
aparegui identificat l’autor/a. Sinó es pot 

escriure l’organització... 

 

Correus electrònics 
 

Taula 14. Com referenciar correus electrònics 

 REFERÈNCIA OBSERVACIONS 

Missatges en 
grups de 
notícies i 
fòrums 

Cognom, Inicial. (data). Títol del missatge. [Comentari en un fòrum en línia]. Recuperat 
de http://www.(...)    

Simons, D. J. (14 juliol 2000). New resources for visual cognition [Comentari en un fòrum 
en línia]. Recuperat de http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31 

Recordar de posar la data i 
no només l’any.  

Missatges en 
llistes de 

distribució 

Cognom, Inicial. (data). Títol del missatge. [Missatge en llista de distribució electrònica]. 
Recuperat de http://www.(...)    

Hammond, T. (20 novembre 2000). YAHC: Handle parameters, DOI genres, etc. 
[Missatge en llista de distribució electrònica]. Recuperat de http://www.doi.org/mail-
archive/ref-link/msg00088.html 

Recordar de posar la data i 
no només l’any. 

http://www.grec.cat/cgibin/escolx.pgm
http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0043810.xml
http://www.elsafareig.org/jardiner/disseny/disseny.htm
http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31
http://www.doi.org/mail-archive/ref-link/msg00088.html
http://www.doi.org/mail-archive/ref-link/msg00088.html
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Enregistraments sonors 

 

Taula 15. Com referenciar enregistraments sonors 

REFERÈNCIA 

Cognom compositor, Inicial. (any del copyright). Títol de la cançó [Enregistrat per N. Cognom artista en cas que sigui diferent al 
compositor]. A Títol de l’àlbum en cursiva [Tipus de suport: CD, Disc, DVD...]. Lloc: Segell editor. (Data d’enregistrament si és diferent a 
la data del copyright) 
 
Red Hot Chili Peppers. (1999). Otherside. A Californication [CD]. Los Angeles, EEUU: Warner Bross Records. 

 

Pel·lícules, vídeos, DVD 
 

Taula 16. Com referenciar pel·lícules, vídeos, DVD 

REFERÈNCIA 

Cognom productor, Inicial. (productor) i Cognom director, Inicial. (dir.). (any). Títol en cursiva [Tipus]. País d’origen: Estudi de gravació. 

 

Spidell, K. (productor) i Thalenbert, E. (dir.). (2006). The Baby Human [DVD]. EEUU: BFS Entertainment. 

 

Vídeos del YouTube 

 

Taula 17. Com referenciar vídeos del YouTube 

REFERÈNCIA 

Cognom, Inicial. (data). Títol del vídeo [Vídeo]. Recuperat de http://www.(...)    

 

Czajkowski, A., Cruz, A., Rodríguez, G., Niubó, L. i Garcia, J. (2013). Educación Emocional [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PQE4WqQSOcQ


16 
Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics 

3. Referències bibliogràfiques 
 

Ayudas Educativas. (2015). Normas APA. Recuperat de http://normasapa.com/  

Domènech, O. i Puigdevall, M. (2009). Taller. Com se cita?. Recuperat de 

http://iesfredericmarti.xtec.cat/moodle/pluginfile.php/202/mod_resource/content/2/Ta

llerCitacioOctubre09.pdf  

Torres, S., González, A. y Vavilova, I. (2013). La Cita y Referencia Bibliográfica: guía basada en las 

normas APA. Recuperat de http://es.slideshare.net/bibliopsicouy/gua-apa-6a-ed-torres-

silvia-gonzlez-bonorino-adina-y-vavilova 

Universitat de Girona. (2015). Estil APA. Recuperat de 

http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11

972/language/ca-ES/Default.aspx#articles_de_diari_electronic 

Universidad Nacional Autónoma de México. (2013). ¿Cómo hacer citas y referencias en formato 

APA?. Recuperat de http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-

busqueda/como-citar   

4. Altres adreces d’interès 
 

Universitat Autònoma de Barcelona (2014). Citacions bibliogràfiques segons el model de l’American 

Pychological Association. Bellaterra: Servei de Biblioteques de la. Recuperat de 

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2014.pdf 

Universitat de Barcelona (2014). Com citar i gestionar la bibliografia. Barcelona: Centre de Recursos per 

a l’Aprenentatge i la Investigació. Recuperat de 

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques 

Universidad de Cantabria (2013). Tutorial de autoformacion sobre cómo Citar en Trabajos y Artículos 

con Referencias. Santander: la Biblioteca. Recuperat de   

http://www.buc.unican.es/sites/default/files/tutoriales/CITAR/PAG0.html 

 

 

 

 

http://normasapa.com/
http://iesfredericmarti.xtec.cat/moodle/pluginfile.php/202/mod_resource/content/2/TallerCitacioOctubre09.pdf
http://iesfredericmarti.xtec.cat/moodle/pluginfile.php/202/mod_resource/content/2/TallerCitacioOctubre09.pdf
http://es.slideshare.net/bibliopsicouy/gua-apa-6a-ed-torres-silvia-gonzlez-bonorino-adina-y-vavilova
http://es.slideshare.net/bibliopsicouy/gua-apa-6a-ed-torres-silvia-gonzlez-bonorino-adina-y-vavilova
http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx#articles_de_diari_electronic
http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-ES/Default.aspx#articles_de_diari_electronic
http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar
http://www.dgbiblio.unam.mx/index.php/guias-y-consejos-de-busqueda/como-citar
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/113512/modelapa_a2014.pdf
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques
http://www.buc.unican.es/sites/default/files/tutoriales/CITAR/PAG0.html

