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INTRODUCCIÓ:
Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions
bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada
per un conjunt de dades que permeten descriure i
identificar de forma abreujada qualsevol tipus de
document per tal de localitzar-lo posteriorment sense
dificultat.
Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una
bibliografia. Les normes de l’estil APA (American
Psychological Association) són les que s’acostumen a
utilitzar en la redacció científica en psicologia i en ciències
socials, encara que el seu ús s’ha extès a d’altres
disciplines. Podeu trobar exemples de com citar segons
l’APA a: http://www.apastyle.org/

ARTICLES DE REVISTA
García Ramos, J. (2014). Recursos metodológicos en la
evaluación de programas. Bordón, 43, 461-476.
Zea, L. (2009). Humboldt, el otro descubrimiento. Cuadernos
americanos, 6 (78), 11-19.



El títol d’un article o un capítol de llibre s’escriu
sense cursives, seguit del títol de la revista en el
què apareix.
El títol de la revista s’escriu en cursiva, amb
majúscules i minúscules. En les publicacions
periòdiques, s’escriu el número del volum en
cursiva.

NORMATIVA APA
Elements de les cites bibliogràfiques:
Autor i editor:
-Cognoms primer, seguits de les inicials del nom (fins a
set autors).
-si l’obra té vuit o més autors, es citen els sis primers,
punts suspensius (…) i el darrer autor.
-s’utilitza el signe & abans del darrer autor (en
castellà/català es pot acceptar la y/i enlloc del &.
-si l’obra no té autor, es col·loca primer el títol de l’obra
i després la data.
Data: la data de publicació de l’obra s’escriu entre
parèntesi després del nom de l’autor.
Títol: s’escriu en cursiva, la primera paraula en
majúscula i acaba en punt. Quan l’obra té subtítol,
aquest s’escriu després del títol, separat per dos punts i
començant per lletra majúscula.
Aquesta guia adapta tot un seguit de citacions
bibliogràfiques d’ús més freqüent.

LLIBRES I PARTS DE LLIBRES

Llibres:
Brueckner, L.J. & Bond, G.L. (2004). Diagnóstico y
tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. (10 ed.).
Madrid: Rialp.
American Association of Cereal Chemists. (2008).
Sweeteners. St Paul, MN: American Association of Cereal
Chemists.

Llibres sense autor o editor:
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2015).
Springfield, M.A.: Merriam-Webster.
Nota: El títol es col·loca en la posició de l’autor i s’alfabetitza
per la primera paraula.
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Capítol de llibre:
Guba, G. (1983). Criterios de credibilidad en la
investigación naturalista. Dins J. Gimeno Sacristán y A.
Pérez Gómez (Comps.). La enseñanza: su teoría y su
práctica (pp. 148-165). Madrid: Akal.
Nota: en les cites de capítols de llibres editats, s’escriu el
nom de l’editor sense invertir-lo; abans posarem la
paraula Dins, i després l’abreviatura Ed. entre parèntesi.

Legislació:
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).

Dades de recerca:

Christoph Czepa, & Uwe Zdun. (2018). On the
Understandability of Graphical and Textual Pattern-Based
Behavioral Constraint Representations [Data set]. Zenodo.
http://doi.org/10.5281/zenodo.1209839

Goh, Adam Hong Yong. (2018). BORIS behavioural
project
files
[Data
set].
Zenodo.
http://doi.org/10.5281/zenodo.1210783

Piulada a Twitter:
FONTS ELECTRÒNIQUES

Article de revista:
Lewis, J. (2001). Career and personal counseling:
comparing process and outcome. Journal of employment
counseling, 38, 82-90. Recuperat el 05 de juny de 2000,
de http://proquest.umi.com/pqdweb

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

Usuari. (Dia,mes,any). La piulada íntegra [Piulada].
Recuperat de http://twitter.com/usuari
Museo del Prado. (30 d'octubre de 2014). Abre al público
"Dibujos españoles en la @KunsthalleHH: Cano, Murillo y
Goya" #expoDibujos goo.gl/qgV89R [Piulada]. Recuperat
de
https://twitter.com/museodelprado/status/5277543733767
98

RECURSOS AUDIOVISUALS
Vídeo a YouTube:
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

Pàgina web:
Cognom, Inicial. (any). Títol de l’article, entrada o post del
web en cursiva. Recuperat de http://www.(...)
Cols, C. i Fernàndez, P. (2016). Disseny d’un jardí.
Recuperat
de
http://www.elsafareig.org/jardiner/disseny/disseny.htm

TINGUEU EN COMPTE QUE...
Les paraules emprades a la descripció han d’estar
en la llengua del document en el qual estem
treballant; per tant, si s’escriu un text en català serà:
“editor, i, dins, consultat, disponible a, piulada o tuit”,
etc.
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