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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
Article de revista:
Cognoms(s), Inicial del nom(s). (any). Títol de l'article: Subtítol de
l'article. Títol de la revista en cursiva: Súbtítol en cursiva, volum en
cursiva (número), primera pàgina-última pàgina de l'article
Article de revista amb DOI:
Cognoms(s), Inicial del nom(s). (any). Títol de l'article: Subtítol de
l'article. Títol de la revista en cursiva: Súbtítol en cursiva, volum en
cursiva (número), primera pàgina-última pàgina de l'article
http://dx.doi.org/10.xxxx.xxxxxx

LLIBRES I PARTS DE LLIBRES
Llibres:

Elements de les cites bibliogràfiques:

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any). Títol en cursiva: Subtítol
en cursiva. (edició, a partir de la 2a., si hi consta). Editorial.
Ex:
Alkire, T., Rosen, C. (2010) Romance languages: a historical
introduction. Cambridge University Press.

Autor i editor:

Capítol de llibre:

NORMATIVA APA

- cognoms primer, seguits de les inicials del nom.
- ús d’ “et al.", la primera vegada que un text de
múltiples autors és citat.
-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.

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).
Akal.

Legislació:
Títol de la regulació, Nom de la publicació oficial, número
publicació § secció (any).
Si s’obté la llei a través d’internet, s’afegeix la URL:
http://wwww.xxxxxxxxxxxx

Dades de recerca:
Títol de la regulació, Nom de la publicació oficial, número
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any). Títol en cursiva [Data
set]. Editorial o institució que publica.
DOI o URL
Czepa, C. i Zdun, U. (2018). On the understandability of graphical
and textual pattern-based behavioral constraint representations.
[Data set].
http://doi.org/10.5281/zenodo01209839
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FONTS ELECTRÒNIQUES

Llibre electrònic:
-Amb DOI:
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any). Títol en cursiva:
Subtítol en cursiva. (edició, a partir de la 2a., si hi consta).
Editorial.
http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
-sense DOI:
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any). Títol en cursiva:
Subtítol en cursiva. (edició, a partir de la 2a., si hi consta).
Editorial(s).

Capítol de llibre electrònic amb DOI:
Cognoms(s), Inicial(s) del(s) nom(s) de l'autor del capítol.
(any). Títol del capítol o contribució: Subtítol. A Inicial(s) del(s)
Nom(s), Cognom(s) de l'editor(s) literari(s) del llibre (Ed.),
Títol del llibre en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir
de la 2a., si hi consta, pp. primera pàgina del capítol-última
pàgina del capítol). Editorial.
http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Les URL no aniran precedides de "Recuperat de", excepte
en el cas que sigui necessari. El nom del web estarà inclòs
(excepte si és el mateix que l'autor).
Exemple:
Walker, A. (2019, November 14). Germany avoids recession
but
growth
remains
weak.
BBC
News.
https://www.bbc.com/news/business-50419127

Piulada a Twitter:
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). [@àlies]. (data). Text del
missatge fins les primeres 20 paraules en cursiva. [Tuit]. Nom
de la xarxa social.
http://www.xxxxxxxxxx

Foto o vídeo a Instagram:
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). [@àlies]. (data). Text del
missatge fins les primeres 20 paraules en cursiva [Descripció dels
audiovisuals, si n'hi ha]. Nom de la xarxa social.
http://www.xxxxxxxxxx

RECURSOS AUDIOVISUALS
Article de revista-e:
amb DOI, 21 o més autors:
Cognom(s), Inicial del nom(s) dels 19 primers,... Cognom,
Inicial(s) del nom(s) de l'últim autor (any). Títol de l'article:
Subtítol de l'article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol en
cursiva, volum en cursiva(número), primera pàgina-última
pàgina de l'article. http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Pàgines web:

Vídeo a YouTube:
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s) (si hi consta). [@àlies, si
cal]. (data). Títol del vídeo en cursiva [Vídeo]. Nom de la xarxa
social o plataforma.
https://www.xxxxxxxxxxxxxx
Scribbr. (2019, November 26). APA manual 7th edition: 17
most
notable
changes
[Video].
YouTube.
https://youtu.be/zeSIXD6y3WQ

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (data). Títol en cursiva.
Nom de la pàgina web.
http://www.xxxxxxx
Si cites una pàgina web en general, és suficient amb donar el
nom de la pàgina i la URL al text del teu treball. No cal crear
una entrada a la llista de referències o una cita dins el text.
Exemple:
La viquipèdia és una de les fonts d'informació més consultades
(https://ca.wikipedia.org).

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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