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Eines i recursos que 
t’ofereixen les biblioteques 
per realitzar el teu TFG a la 
Facultat d’Economia i 
Empresa
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Com pots fer una cerca?
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Identifica les paraules clau

L'èxit de la cerca estarà determinat en gran part per 

l'adequada selecció dels termes que utilitzes en l'estratègia de 

cerca

• Utilitza termes significatius, que 
representen conceptes 
rellevants

• Oblida't de preposicions, 
conjuncions, articles, pronoms, 
adjectius o adverbis

• Busca sinònims i termes 
relacionats

• Equivalències en anglès i en 
altres llengües rellevants
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Exemple

Fixa’t en el tema descrit en el paràgraf següent i identifica 

els conceptes clau. Aquests seran els termes de cerca, que 

caldrà utilitzar per buscar informació al cercador, base de 
dades, etc.

Cal analitzar i descriure quines són les polítiques de despesa 

pública a Espanya, quin és l’impacte econòmic i les 

principals reformes econòmiques

Els termes subratllats seran les paraules claus però s’ha de 

tenir present que la informació que volem és actual i hauràs 

de filtrar els resultats cronològicament
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Ara cal que pensis formes alternatives d’aquestes 
paraules clau:  sinònims i paraules equivalents en 
altres llengües, paraules més especifiques o més 
generals, per utilitzar-les a l’hora de buscar: 

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

Polítiques de 
pressupost

Efectes 
econòmics

Mesures 
econòmiques
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Operadors booleans

•AND (i, y, &): recupera aquells 
documents que contenen tots 
dos termes.

•OR (+, O): recupera els 
documents que contenen 
qualsevol dels termes.

•NOT (- , AND NOT): recupera els 
documents que contenen un 
terme, però exclou tots els que 
contenen l’altre.

Els operadors booleans s’utilitzen per fer cerques d’informació. Aquests 

operadors permeten combinar els termes de cerca per refinar i 

recuperar exactament tot allò que necessitis.
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Exemple

El nostre tema de cerca és: Les polítiques de pressupost i 

despesa pública a Espanya

Combinaríem sinònims amb OR i termes diferents amb 
AND. Així quedaria: 

(polítiques de pressupost OR polítiques de despesa 

pública) AND (impacte econòmic OR reforma 
econòmica) AND (Espanya)

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

Polítiques de 
pressupost

Efectes 
econòmics

Mesures 
econòmiques
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Altres operadors: truncament

• Les paraules clau poden tenir sufixos i
recuperar totes aquestes variants ens
pot ajudar a cercar documents que
ens interessin

• El truncament permet recuperar el
terme tal com l’hem escrit i els
termes amb les variacions de sufixos

• El més comuns són: *   !   ?   $   #
• Exemples: 

• econ* (recuperarem tots els 
documents que continguin els 
termes: economia, econòmic, 
economies, economy entre d’altres

Utilitza els 
truncaments i 

comodins: signes 
que permeten 

cercar per l’arrel 
de la paraula o 

substituir-ne 
lletres.
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Massa resultats? Posa un filtre a la 
teva cerca

✔ Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en 

el camp d’autor)

✔ Per llengua dels documents

✔Per àmbit geogràfic o cronològic

✔ Per format del document (p.ex., només articles 

de revista)...
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Analitza el grau de pertinència i 
exhaustivitat dels resultats

• Els resultats s’ajusten a les teves 
necessitats d’informació? Són útils per 

al teu treball? 
Pertinència

• Has recuperat tots els resultats 
referents a la teva necessitat 

d’informació? 
Exhaustivitat

Si no és així, potser hauràs de reformular 
l’estratègia



10

Consells per a replantejar 
l'estratègia de cerca

• Afegeix més conceptes rellevants i 
combina'ls amb AND

• Elimina truncaments

• Utilitza descriptors

• Busca en camps més específics (per 
exemple, el títol o les paraules clau)

Si obtens molts 
resultats

• Elimina els conceptes menys rellevants i 
manté només els més importants

• Afegeix sinònims i combina'ls amb OR

• Utilitza truncaments

• Amplia la cerca a camps més generals 
(per exemple, resum) o a tots els camps

Si obtens pocs 
resultats
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Estratègia de cerca: 
passos a seguir
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Estratègia de cerca
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Identifica i defineix la teva 
necessitat d’informació

Concreta la matèria i/o tema en una frase concreta. Determina una 

o més frases curtes, clares i concises

✔ Incloent criteris geogràfics, cronològics, de 

gènere, edat, etc.

✔Observant si el resultat de la cerca ha de ser 

una dada concreta (factual) o el que ja s’ha 

escrit sobre un tema de forma exhaustiva o 

selectiva 

✔ Identificant el concepte clau

✔Organitzant la teva idea en una o més 

preguntes 
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Estableix el nivell i la cobertura de la 
cerca

• Acota el període temporal que ha 
de cobrir la cerca

• Delimita la cobertura geogràfica en 
la qual se centra la recerca

• Pots fer servir l’àngles per ampliar la 

teva cerca perquè és l'idioma 
científic  per excel·lència. 

• Selecciona la tipologia documental 
(monografies, articles, tesi, etc.)
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Coneix les fonts d’informació més 
rellevants

Més informació al web: https://www.uab.cat/web/servei-de-

biblioteques-1345703209400.html

Fonts bàsiques Fonts  especialitzades

✔ Cercador de les Biblioteques UAB ✔ Bases de dades

✔ Catàleg Col.lectiu de les 

Universitats de Catalunya 

(CCUC)

✔ Guies temàtiques

✔ Cercadors especialitzats, 

repositoris… 

https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html
http://www.uab.cat/biblioteques/
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/search/C__S__Orightresult__U1?lang=cat&suite=def
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
http://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/diposits-digitals-1345719614031.html
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Coneix els recursos 
acadèmics pel teu TFG
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Què és un recurs acadèmic?

Recurs Acadèmic vol dir que ha estat 

escrit per experts qualificats i que 

incorporen referències d’altres recerques. 

Al teu TFG és recomana que utilitzis 

informació acadèmica per recolzar els 

teus arguments. 

Per a triar quina informació té més valor

acadèmic et recomanem que passis el

test IDEARE
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IDEARE

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca
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Excel·lent exemple d’obra 
acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: l’article té un objectiu concret

• Destinataris: acadèmics i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i 

referències bibliogràfiques 

• Actualitat: Bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un 

estudi concret sobre el tema i s’ha citat 

altres vegades

• Expertesa: els autors són especialistes en 

la matèria i tenen publicats altres articles 

de l’àmbit de l’economia.
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Bon exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

• Intenció: pretén oferir una reconstrucció de la comptabilitat nacional durant més d’un segle i mig, 

entre1850 i 2015, i la síntesi dels seus resultats

• Destinataris: estudiants universitaris i investigadors

• Evidència: els autors citen evidències i referències bibliogràfiques 

• Actualitat: molt bona

• Rellevància: Excel·lent. Es realitza un estudi concret sobre l’economia espanyola 

• Expertesa: l’autor és un reconegut historiador que es dedica preferentment a la recerca de temes 

d'història econòmica i social relatius a Catalunya i a les Antilles
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Regular exemple d’obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

No apareix autor
Renda per capita
Viquipèdia
Consultat 27 de juliol 2019
https://ca.wikipedia.org/wiki/Renda_p
er_capita
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No és una obra acadèmica

Material extret de UlibrayLab de la UVIC Biblioteca

La Reserva federal de EEUU mantiene 
los tipos de interés pero abre la puerta 
a bajarlos pronto / Sandro Pozzi
El País (19/06/2019)
Consultat 27 de juliol 2019
https://elpais.com/economia/2019/06/
19/actualidad/1560940301_857626.html
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Quines són les principals 
fonts d'informació?
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Les fonts d’informació són aquells objectes o subjectes 

que generen, contenen, subministren o transfereixen 

informació

✔ Fonts primàries: donen accés directe a la 
informació. Exemples: llibres, revistes, 
diccionaris, enciclopèdies, etc.

✔ Fonts secundàries: són aquelles que no 
ofereixen coneixements nous però que 
faciliten l’accés a les fonts primàries. 
Exemples: catàlegs, bases de dades, 
portals temàtics, etc.
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Camps de cerca i tipus de cerca
Els camps de cerca són les parts dels registres dels documents en
les quals busquem els termes que seleccionem. Els camps de
cerca més habituals són: text lliure, títol, autor, paraules clau,
matèria, etc. La majoria de fonts d’informació tenen disponibles
dues opcions: cerca bàsica i cerca avançada.

✔ La cerca bàsica, en general, només 
ens permet fer la cerca en un únic 
camp del registre: per autor, per títol... 

✔ La cerca avançada ens permet
combinar diversos camps de cerca,
per exemple títol i autor, títol i matèria...
amb els operadors que hem conegut
en el mòdul 2.1 Amb aquest tipus de
cerca obtenim resultats més precisos
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Coneix les fonts d’informació més 
rellevants

A continuació, tens una proposta per localitzar llibres, articles i altra 
bibliografia acadèmica:

Fonts bàsiques Fonts especialitzades

✔ Cercador de les Biblioteques UAB ✔ Bases de dades

✔ Catàleg Col.lectiu de les 
Universitats de Catalunya 
(CCUC)

✔ Guies temàtiques

✔ Cercadors especialitzats, 
repositoris, etc.
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El Cercador: http://www.uab.cat/biblioteques
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El Cercador

Eina que permet cercar en tots els recursos de les 
Biblioteques de la UAB.

La cerca es realitza de manera simultània a:
• El catàleg de las biblioteques de la UAB
• La biblioteca digital de la UAB (recursos electrònics 

subscrits per les biblioteques de la UAB)
• Els dipòsits digitals DDD i Traces

Permet:
• Limitar els resultats segons diversos criteris
• Accedir al text complet (si està disponible)
• Gestionar les reserves i préstecs de documents a través 

de “El meu compte”
• Guardar llistes de documents, enviar les referències i 

exportar-les al gestor de referències bibliogràfiques 
Mendeley
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Resultats cercador
Al realitzar una cerca ens mostra tots els documents tant impresos 
com electrònics i pots fer filtres per acotar els resultats: 

• Veure només el que hi ha a les Biblioteques UAB: Filtrar per 
Catàleg UAB

• Veure només els documents electrònics: filtrar per Biblioteca 
Digital

• Veure només recursos electrònics a text complet: Filtrar per Text 
complert

• Veure aquells recursos electrònics publicats en revistes 
d’impacte: Filtrar per Peer review

• Filtrar per altres facetes com són Biblioteca, Col·lecció, Format, 
Idioma, Matèria, àmbit geogràfic, Anys de publicació.... 

Els resultats estan ordenats per rellevància (els més consultats)
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Cerca bàsica

Filtres o 
facetes
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Cerca avançada
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Com trobar llibres i revistes
Al cercador trobarem llibres i revistes tant en paper com

electrònics.
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Trobar e-revistes i e-llibres
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Trobar e-revistes i e-llibres
! Algunes plataformes de llibres electrònics subscrits no permeten la

descàrrega
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Trobar articles
Al Cercador trobarem articles de revista (DDD, base de dades com 
Dialnet, Elsevier, Wiley, Proquest, WOS, etc.) 

• Si cerquem un article determinat � � cerquem pel títol de 
l’article. Si no el trobem, podem buscar pel títol de la revista 
on està publicat

• Si cerquem articles sota una temàtica determinada � �
cercarem pel tema (per exemple: economia espanyola) i 
limitarem a Text complet o Peer Reviewed o per format: 
Article/capítol de llibre, reviews, etc.
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On buscar?: accés als recursos-e 
des de fora de la UAB 
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Com fer cerques a 
Internet i a les bases de 
dades?
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Com cercar a Internet
No tot el que es publica a Internet és informació fiable

• Cercadors: eina de cerca per paraules 
clau que mostra un llistat de pàgines web 
indexades automàticament. Són útils per 
trobar documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i recuperen una 
gran quantitat d’informació

• Portals temàtics: són llocs web que 
ofereixen un conjunt de recursos i serveis 
d’una temàtica específica on la 
informació la seleccionen  experts en la 
matèria. Exemple: guies temàtiques del 
Servei de Biblioteques UAB
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Guies temàtiques

• Les biblioteques 
UAB posem al 
vostre abast guies 
temàtiques amb 
totes les fonts 
d’informació d’una 
matèria 
determinada. 
Consulteu-les a 
http://www.uab.ca
t/biblioteques 
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Cercador a Internet
• Base de dades de pàgines web indexades automàticament

• Permeten a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que apareguin en els documents indexats

• Són útils per trobar documents i llocs web

• Donen accés a informació actualitzada

• Recuperen una gran quantitat d’informació

.

Perill d’infoxicació

Google Acadèmic: bon punt de partida que proporciona 
una visió general. És el cercador de Google enfocat al món 
acadèmic i de la investigació: especialitzat en articles de revistes 
científiques, treballs de recerca, informes, tesis, llibres, etc. 
https://scholar.google.es/
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Premsa digital
El portal El Quiosc posa a la teva disposició la premsa digital i les bases 

de dades de premsa subscrites per la UAB i altres recursos d’utilitat 

(directoris de mitjans, cercadors de notícies, etc.) 

http://www.bib.uab.es/premsa/
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On puc trobar les bases de dades?

http://www.uab.cat/biblioteques
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Bases de dades
Són una de les principals fonts d’informació per trobar literatura científica

N’hi ha de multidisciplinars:

I n’hi ha d’especialitzades, com per exemple:
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Eines i recursos 
documentals per al TFG

Economia, Empresa i Estadístiques
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On buscar? – Bases de dades 
temàtiques
Les bases de dades en general es podrien dividir en dos grans 
blocs:

Bases de dades bibliogràfiques i/o documentals: les que contenen 
la referència del document, un resum o abstract i a més 
actualment la majoria ens porten al text complet. Per exemple: 

Bases de dades estadístiques: no ens remeten a cap document 
textual sinó que contenen dades numèriques presentades en 
forma tabular i/o gràfica. 
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On buscar? – Bases de dades 
temàtiques
Algunes bases de dades on trobar informació d’Economia, Empresa
i estadístiques

Empresa EstadístiquesEconomia



4

Economia

• Especialitzada en l’àrea d’economia i empresa amb accés a 
text complet (recursos subscrits UAB o d’accés obert).

• Tipus de documents: articles, tesis, working papers, diaris com 
ara The Wall Street Journal i The Financial Times, informes 
anuals d'empreses nord-americanes, informes per sectors i per 
país, etc.

• Temàtica: economia, comptabilitat, recursos humans, 
tècniques de gestió, empreses, finances, màrqueting, etc.

• Produïda per l’American Economic Association i dóna accés a text complet (recursos 
subscrits UAB o d’accés obert).

• Tipus de documents: referències bibliogràfiques d’articles de revista, working papers, 
obres col·lectives i tesis doctorals. 

• Temàtica: economia.

On buscar? – Bases de dades 
temàtiques
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Economia

On buscar? – Bases de dades 
temàtiques

• Base de dades a text complet. 

• Tipus de documents: diaris, revistes comercials i informes a 
text complet així com fotografies.

• Temàtica: informació d’actualitat i empresarial 
(cotitzacions, estats financers i notícies) recollida per 
Reuters i Dow Jones.

• Base de dades de referències bibliogràfiques. Accés obert. Molts documents es 
poden descarregar gratuïtament.

• Tipus de document: working papers, articles de revista, llibres, capítols de llibres i 
components de software.

• Temàtica: economia i ciències relacionades.

• Altres: projecte col·laboratiu que té com a objectiu millorar la difusió de la 
recerca en economia i ciències relacionades.
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Empresa

On buscar? – Bases de dades 
temàtiques

• Temàtica: informació financera i comptable d’empreses espanyoles amb informes 
complets de dipòsits de comptes.

• Altres: té un programa d’anàlisi financera que permet elaborar taules, informes, gràfics i 
comparatives entre empreses i grups d’empreses.
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Estadístiques

On buscar? – Bases de dades 
temàtiques

Àmbit internacional Unió Europea Espanya

Temàtica general
Accés lliure

Temàtica general
Accés lliure

Temàtica general
Accés lliure

Temàtica general
Accés lliure

Temàtica financera
Accés lliure

Temàtica sobre turisme
Accés restringit UAB
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Com buscar a les bases de dades 
estadístiques? – Guardar i exportar els 
resultats
La majoria de bases de dades bibliogràfiques permeten:

• Cerca bàsica (per paraula clau del títol, autor, matèria, etc.) o 
avançada (per camps concrets) la cerca.

• Aplicar filtres als resultats de cerca que hem trobat per afinar 
més la cerca.

• Guardar l’estratègia de cerca i també els resultats.

• Exportar registres a gestors bibliogràfics i en diversos formats.

• Descarregar els documents que ens interessen (recursos subscrits 
UAB o d’accés obert).
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Com buscar a les bases de dades 
estadístiques? – Guardar i exportar els 
resultats
La majoria de bases de dades estadístiques permeten:

• Accedir a taules ja predissenyades per l’editor o proveïdor de 
les dades.

• O bé crear les nostres pròpies taules personalitzades triant pels 
següents elements: 

✔ Indicador o variable estadística
✔ Àmbit geogràfic 
✔ Període cronològic i/o també periodicitat
✔ Unitat (segons les característiques de l’indicador poden 

ser números absoluts, taxa, milers, milions...)

Una vegada triats tots aquests elements es construeix la 
taula o taules que podem exportar i/o imprimir
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On buscar? – Guia temàtica 
d’Economia, Empresa I Estadístiques

Guia temàtica d’Economia, empresa i estadístiques
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Busques inspiració?

Font de la imatge: Freepik



12

TFG d’Economia i Empresa al DDD
https://ddd.uab.cat/collection/facecoemptfg?ln=ca
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Més treballs de recerca 

• Tesis doctorals: TDX, TESEO, Dialnet – Tesis 

• Treballs de recerca (màsters, postgraus): 
RECERCAT, Treballs de recerca i 
projectes de final de carrera al DDD

Font de la imatge: Freepik
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Eines i recursos 
documentals per al TFG

Dret
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Característiques de la documentació jurídica

• La documentació jurídica és la generada en la creació, aplicació, difusió i

investigació del Dret.

• És diversa i d’àmplia tipologia, en termes generals la podem dividir en:

documentació parlamentària, legislació, jurisprudència i doctrina.

• I més cada especialitat o branca jurídica del Dret genera la seva pròpia

documentació: públic (dret internacional públic, constitucional, administratiu,

financer i fiscal, processal i penal) i privat (civil, mercantil, treball i seguretat

social).

• Pots trobar diaris oficials, convenis col·lectius, tractats internacionals,

documentació d’òrgans consultius, documentació parlamentària, formularis ...

• És variable, dinàmica i molt sovint en canvi constant

És important anar sempre a fonts d’informació que donin 

garantia de l’actualització dels seus continguts 
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Com trobar documentació jurídica al web del 
Servei de Biblioteques 

• Al Cercador del web del Servei de Biblioteques es poden 

trobar diferents tipus de documentació jurídica. Pots buscar 

per títol, per matèria, per cerca avançada (però sempre serà 

paraula clau).

• També pots buscar pel títol a Revistes i llibres digitals.

• O bé a l’apartat Bases de dades.

• Però el més recomanable és consultar la nostra guia temàtica.

https://www.uab.cat/biblioteques/
https://www.uab.cat/biblioteques/
http://web.a.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=30475586-7ccf-438b-ac33-16f4f6d2c489@sdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
https://www.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-1345711473944.html
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On buscar? – Guia temàtica de Dret

Guia temàtica de Dret

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-1345711473944.html
https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-1345711473944.html
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Com buscar a les bases de dades de 
legislació – Guardar i exportar els 
resultats

Les bases de dades legislatives fan servir una terminologia pròpia 

de la seva disciplina. En general la manera de cercar té uns trets 
característics:

• Opció de cerca bàsica o bé ja més específica per branques del 

dret o tipologies documentals (legislació, jurisprudència, 
doctrina...)

• Els resultats visualitzats es poden guardar, imprimir, enviar per 
correu electrònic. 
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• Tipus de document: Legislació completa (estatal, 
autonòmica, foral i europea), codis legislatius i projectes 
de llei, jurisprudència, altres resolucions i consultes, 
doctrina, comentaris i bibliografia, novetats en informació 

jurídica, convenis col·lectius i pràctiques, i ajuts i 
subvencions. També inclou formularis (models processals i 
contractes i altres models substantius).

• Tipus de document: legislació completa, codis i convenis col·lectius, jurisprudència, altres 
resolucions i consultes, doctrina i bibliografia, i contractes i formularis.

• Altres: conté La Ley Doctrina, amb el text complet de revistes i llibres de l'editorial La Ley.

On buscar? – Bases de dades de dret

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
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• Tipus de document: legislació completa i codis, 
jurisprudència, altres resolucions i consultes, doctrina i 
bibliografia, contractes i formularis, dossiers i esquemes 
temàtics. També inclou informació jurídica internacional.

• Tipus de document: legislació completa (autonòmica, estatal i comunitària), codis i 
convenis col·lectius, jurisprudència, altres resolucions i consultes, doctrina i bibliografia, 
contractes i formularis, i notícies. També recull informació jurídica internacional de 
diferents països del món. Accés a 4 Pràctics: Sociedades Mercantiles, Contencioso-
Administrativo, Esquemas Procesales, i Laboral.

Més bases de dades a: Guia temàtica de dret

On buscar? – Bases de dades de dret

https://www.uab.cat/web/guies-tematiques/dret-1345711473944.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1872427?lang=cat
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Com trobar....

• Diaris oficials: guia sobre els diaris oficials a l'Estat espanyol, 

Catalunya, comunitats autònomes i províncies, Unió 

Europea i la resta del món. S'explica el fons disponible a la 

biblioteca i a quines fonts d'informació (bases de dades i 

recursos web) s'hi poden trobar.

• Convenis col·lectius: recursos oficials públics, convenis del 

Departament de Treball, d’àmbit autonòmic, etc.

• Documentació parlamentària: àmbit estatal, Catalunya, 

Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, àmbit 

comunitari i àmbit internacional  

https://ddd.uab.cat/pub/guibib/48077/diarisoficials_a2018dip4.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/188804/conveniscollectius_a2018dip4.pdf
https://ddd.uab.cat/pub/guibib/191617/docparlam_a2018dip4.pdf
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Busques inspiració?

Font de la imatge: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/ideas-creatividad-bombillas-doodle-coleccion-vector_4034259.htm
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TFG de Dret

https://ddd.uab.cat/collection/facdrettfg?ln=ca

https://ddd.uab.cat/collection/facdrettfg?ln=ca
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Citacions i bibliografia: 
conceptes bàsics



2

Per què citar?

PER QUÈ 
CAL CITAR?

Per reconèixer l’autor original de la 
idea i delimitar responsabilitats

Per reforçar els nostres arguments 
amb la investigació i teories d’altres

Per evitar el plagi

Per localitzar les fonts citades (llibres, 
articles, web...) i facilitar que el lector 

pugui ampliar informació

Per donar credibilitat i ser rigorós al 
teu treball. Si dius d’on has tret la 
informació, demostres que t’has 

documentat



3

Què cal citar?

Insert Image

QUÈ CAL 
CITAR?

Qualsevol idea o frase que NO
sigui d’elaboració pròpia

Qualsevol informació que NO
pertanyi al coneixement general

Podem citar: dades, imatges 
(fotos, mapes, gràfics), taules, 
etc. 
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Com citem?

Insert Image

COM 
CITEM?

ESTILS
Hi ha molts estils diferents per citar. Triaràs un o altre 

en funció de la teva àrea d’estudi amb 
l’assessorament del teu tutor/a.

3 TIPUS D’ELEMENTS PER A CITAR

Formalment citem mitjançant: citacions, referències 
bibliogràfiques i/o la bibliografia

ESTIL NORMALITZAT

És necessari citar i presentar les referències 
bibliogràfiques de manera coherent i uniforme 
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CITACIÓ EN EL 
TEXT

REFERÈNCIA 
BIBLIOGRÀFICA

LLISTAT DE 
REFERÈNCIES O 
BIBLIOGRAFIA 
AL FINAL DEL 
DOCUMENT

Formes per a citar

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances in 
International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

EXEMPLES
(basats en estil APA, 

més estils)

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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“Les citacions“



2

Les citacions

•  Per extensió, una citació també és una anotació breu que apunta a una 
referència bibliogràfica, llistada generalment al final del document en 
forma de bibliografia.

•  A l'estil de citació APA, emprat en l'àmbit de les Ciències Socials, 
les citacions es presenten com una nota entre parèntesi dins el text. 

“ “QUÈ ÉS UNA 
CITACIÓ?

1

•  Una citació és el vincle que s’estableix entre 
el teu text i les idees, frases o documents d’un 
altre.  

d’un altre 
autor

A
l te

u
 te

xt...

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business 
Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Font de la imatge: Freepik
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Les citacions
Pots utilitzar informació d’una altra obra al teu TFG
tot citant-la. Hi ha dues maneres de citar:

Copiem el text en paràgraf a part amb sagnia 
i sense cometes

1. Citació no textual o indirecta

La citació reprodueix les idees o conceptes de l’obra però
reelaborant el seu contingut:
✓ Tot resumint-lo
✓ Reformulant-lo amb les teves paraules, reconeixent l’autoria

“ “COM 
CITAR?

2

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances 

in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Exemple:
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Les citacions

2. Citació textual o directa

Font: Sengul, M., Almeida Costa, A.  i Gimeno, J. (2018). The 
Allocation of Capital within Firms. Academy of Management 

Annals, 13(1), 43-83. https://doi.org/10.5465/annals.2017.0009

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New 
Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 
30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Menys de 40 
paraules

Entre 
cometes

Més de 40 
paraules

Paràgraf a part 
amb sagnia i 

sense cometes

Es tracta d’una citació literal on es reprodueixen les paraules exactes
de l’obra

“ “COM 
CITAR?

2
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Les citacions – Dins del text 

Si ometem alguna part del 
text que citem

Aquesta omissió 
s’assenyala amb parèntesi 

amb 3 punts (...)

“ “COM 
CITAR?

2

Font: Herrigel, G. (2017). Experimentalist Systems in Manufacturing Multinationals. Asia Review, 6(1), 147. https://doi.org/10.24987/snuacar.2016.08.6.1.147

Exemple:

(...)
(...)
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Postlewaite (1998) provides an insightful 
discussion about incorporating concerns for 
relative ranking into economic models. 

Behavioral agency models assume managers 
react to incentives in ways that reflect loss 
aversion and other elements of prospect theory 
(Wiseman & Gomez-Mejia, 1998). 

Antler, Y. (2018). No One Likes To Be Second Choice. Economic Journal, 129(230251), 
1119-1138. https://doi.org/10.1111/ecoj.12573

Font: Souder, D., i Bromiley, P. (2017). Timing for Dollars: How Option Exercisability 
Influences Resource Allocation. Journal of Management, 43(8), 2555-2579. 
https://doi.org/10.1177/0149206316680032

Les citacions – Dins del text “ “COM 
CITAR?

2

I... com atribuïm la idea al seu autor?

Font imatge: Freepik

Si el nom de 
l’autor forma 
part del text

Si el nom de 
l’autor NO 
forma part 
del text

EXEMPLES
(basats en estil APA, 

més estils)

PARÈNTESI
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Les citacions

(Postlewaite, 1998)

parèntesi any del 
document

autor coma parèntesi

“ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Quan el nom de l’autor NO forma part del 
text del teu TFG...
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Les citacions – Dins del text 

PARÈNTESI   

EXEMPLES
(basats en estil APA, 

més estils)

Exemple:
“ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances 

in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001



9

Les citacions

Font: The Basics of APA Style. (s.d.). Recuperat el 14 juny, 2019, de https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial

Si el nom de l’autor forma 
part del text del teu treball

Si el nom de l’autor NO forma 
part del text del teu treball

Tipus de citació
Primera citació 

al text
Següents 

citacions al text
Primera citació 

al text
Següents 

citacions al text

Obra d’un únic 
autor

Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Obra de 2 autors
Walker i Allen 

(2004)
Walker i Allen 

(2004)
(Walker i Allen, 

2004)
(Walker i Allen, 

2004)

Obra de 3 a 5 
autors 

Bradley, Ramírez, 
Soo, i Walsh 

(2006)

Bradley et al. 
(2006)

(Bradley, Ramírez, 
Soo, i Walsh, 2006)

(Bradley et al. 
2006)

Obra de més de 6 
autors

Wasserstein et al. 
(2005)

Wasserstein et al. 
(2005)

(Wasserstein et 
al., 2005)

(Wasserstein et 
al., 2005)

Obra de grups 
(identificats amb 
sigles o acrònims)

National Institute 
of Mental Health 

(NIMH, 2003)
NIMH (2003)

(National Institute 
of Mental Health 

[NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

Obra de grups 
(sense sigles o 

acrònims)

University of 
Pittsburgh (2005) 

University of 
Pittsburgh (2005) 

(University of 
Pittsburgh, 2005)

(University of 
Pittsburgh, 2005) 

La conjunció “i” que uneix els noms 
dels autors ha d’anar en la llengua 
del treball

!
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Les citacions

Obligatori en citacions literals i es separa mitjançant comesA la citació es 
poden afegir 
altres dades 

com la pàgina

Zott and Amit (2010, p. 220) focus on the activities involved in business 
models in-the-making. 

“ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

Si citem més d’una referència s’hi inclouen totes al mateix 
parèntesi. Es separen amb punt i coma. 

Més d’una 
referència a la 
mateixa citació

By focusing on value instead of other classical concepts such as 
product-market decisions or profits, the business model literature 
divides the unit of analysis along three dimensions (Foss & Saebi, 2014; 
Zott et al., 2011).

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001



11

Les citacions

Es separen mitjançant comes. En ordre cronològic

Diverses 
citacions del 
mateix autor

Cecchetti and Kharroubi (2012, 2015) show, theoretically as well as 
empirically, that financial sector growth disproportionally benefits 
sectors with low productivity and high collateral, thereby reducing 
total factor productivity growth in the economy.

Font: Shy, O., i Stenbacka, R. (2018). Bank competition, real investments, and welfare. Journal of Economics/ Zeitschrift Fur 

Nationalokonomie, 127(1), 73–90. https://doi.org/10.1007/s00712-018-0634-0

Diverses 
citacions del 
mateix autor 

del mateix any

S’afegeix a l’any una lletra en minúscula 

Teece (2014a) argues that incumbent firms suffer from myopia 
about their established business models.

[…]
Given the velocity of industry change, it may be necessary to 
incorporate a dynamic capabilities perspective in future research 
(Teece, 2007, 2014a, 2014b). 

“ “

FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N.  i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital 
Transformation in a Telco. Advances in International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-
502720170000030001
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Les citacions

Obres d’autor 
desconegut 

Llibre sense autor: (Interpersonal Skills, 2019)
Article de revista sense autor: (“Understanding Sensory Memory”, 2018)

El títol es posa en cursiva (llibres, revistes, informes) 

o entre cometes (article, capítols o pàgina web), 

amb la data.

“ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

S’indica amb les sigles s.d. (sense data), n.d. (no date) o 
s.f. (sin fecha).

Obres sense 

data de 
publicació Alguns autors (González Rodríguez, s.d.) han comentat que la inversió 

als mercats europeus...

Obres 

anònimes
(identificades com 

autor Anònim) (Anònim, 2017)

Quan l’autor d’una obra s’especifica obertament com 

“Anònim”, la paraula “Anònim” ocuparà el lloc de 

l’autor a la  cita. 



2

Les citacions “ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Quan cites material que conté alhora una altra

citació, has d’incloure aquesta a la teva cita.

Però… NO hauràs d’incloure el treball citat dins de la
teva cita a la llista de referències, excepte si el cites
com a font primària al llarg del teu treball.Cites que 

contenen cites 
d’altres obres Actors “are encouraged to become immersed in a character’s life 

(Stanislavski, 1936/1948, 1950), an activity that calls for absorption” 
(Panero et al., 2016, p. 234)

Per exemple, en aquesta citació, Panero et al.

(2016) apareixerà a la llista de referències, però

no la citació de Stanislavski.



3

Les citacions “ “FORMAT DE LES 
CITACIONS

3

Citacions que 

contenen 

citacions 
d’altres obres

Nota. De “Figure 8.7. Example of Citations Omitted at the End of a Quotation”, per American Psychological 
Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.), p. 276. Copyright 2020 
per the American Psychological Association.
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Més informació

• APA Style (American Psychological Association)

• APA Style Blog (American Psychological Association)

• Com citar i referenciar en els textos acadèmics (Sílvia 
Blanch, Eulàlia Pérez, Jennifer Silvente - Universitat 
Autònoma de Barcelona)

• Estil APA (Universitat de Girona)

• Estilo APA (Universitat d’Alacant)

• Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA 
(Universitat de Vic)



1

Què és una referència 
bibliogràfica?
“ “



2

Què és una referència?

• Una referència és un conjunt de dades 
bibliogràfiques que permeten la 
identificació d’un document. 

• La llista de referències és la llista 
sistematitzada, segons un estil 
determinat, de totes les fonts que s’han 
citat al llarg del treball.

• Es situa com a nota a peu de pàgina, 
al final del capítol o al final de tot el 
text en la bibliografia.

“ “

QUÈ ÉS UNA 
REFERÈNCIA?

Autor de la imatge: engin akyurt / Font: Pixabay



3

Citació � � Referència

Una citació
dins d’un 

text...

... es 
desenvolupa 

en una 
referència 

bibliogràfica 

Marina, J. A. (2010) ‘The entrepreneurship 
competence’, La competencia de emprender, 351, 

pp. 49–71. Available at: 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
77952023623&partnerID=40&md5=ffd1c1a015c230b0a6

6cb91b9e2b380c.

In the context ofhiring, Alderfer and McCord (1970) 
found a high correlation between job applicants’ 
expectations of receiving a job offer from a potential 
employer and these applicants’ willingness to accept 
such an offer.

Alderfer, P. and McCord, C. (1970). Personal and 
situational factors in the recruitment interview. 
Journal of Applied Psychology, 54(4), 377–385.

“ “QUÈ ÉS UNA 
REFERÈNCIA?

Font: Antler, Y. (2018). No One Likes To Be Second Choice. Economic Journal, 129(230251), 1119-1138. Recuperat el 12 de juny de 2019, de 
https://doi.org/10.1111/ecoj.12573
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Estils de citació“ “
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Estils de citació

• Abans de començar a redactar les cites i les referències has de 
tenir clar quin estil de citació seguiràs

• Hi ha molts estils de citació i de fer constar una referència 
bibliogràfica

• Triaràs un estil o un altre en funció de la teva àrea d'estudi i del 
destí del teu treball amb l’assessorament del tutor/a del teu treball.

Consulta al teu tutor/a si has de 
seguir un estil determinat!

Quin estil triar? 
“ “ESTIL DE 

CITACIÓ
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Estils de citació

Les referències bibliogràfiques sempre han d’estar 
citades de la mateixa manera

Cal escollir un estil i ser fidel a 
aquest estil en tot el treball

• Guies per citar amb APA: ddd.uab.cat/record/113512

• Guies d’altres estils a: Citacions i bibliografia > Estils de citació

“ “ESTIL DE 
CITACIÓ
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Referències per tipus de 
document
“ “
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Referències per tipus de 
document “ “ESTIL DE 

CITACIÓ

Un cop triat un estil, el format de les
referències bibliogràfiques canvia segons el
tipus de document de l’obra que vols citar.
Per exemple, a l’hora de fer la referència
d’un llibre en paper utilitzaràs elements
diferents als d’un article de revista.

Quan consultis la guia d’estil APA, hauràs
de seguir les indicacions de cada suport:
els elements que han d’aparèixer, el seu
ordre dins la referència, el format
(cursives...), la puntuació (parèntesis,
cometes, punts...), etc.
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Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “

Llibres, capítols de llibre, treballs de recerca



2

Autor o editor Data Títol Publicació DOI o URL

Cognom, Inicial(s) 
del nom, 
i Cognom, 
Inicial(s) del nom

(2020) Títol del llibre

Títol del llibre (núm. d’edició, 
volum)

Títol del llibre [Audiollibre]

Títol del llibre (Inicial(s) del 
nom Cognom de l’editor, 
Ed.).

Títol de llibre (Inicial del nom 
Cognom del traductor, Trad.; 
Inicial del nom del narrador 
Cognom del narrador, Narr.)

Nom de 
l’editorial

Nom de la 
primera editorial; 
Nom de la 
segona editorial

https://doi.org/xxx

https://xxxxx

Nom de grup

Cognom de 
l’editor, Inicial(s) 
del nom (Ed.)

Cognom de 
l’editor, Inicial(s) 
del nom, 
i Cognom de 
l’editor, Inicial(s) 
del nom (Eds.)

Referències - Llibres “ “

ELEMENTS DE LES 
REFERÈNCIES

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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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.

Referències - Llibre “ “

ELEMENTS DE LES 
REFERÈNCIES

Westerman, G., Bonnet, D. i McAfee, A. (2014).  Leading 

digital: Turning technology into business transformation. 

Harvard Business Review Press.

Autors Any d’edició

Títol

Editorial

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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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). 

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx

Referències - 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(s). 

https://www.xxxxxxxxxx

N’Goala, G., Pez‐Pérard, V., i 

Prim‐Allaz, I. (Eds.). (2019). 

Augmented Customer Strategy. 

ISTE; Wiley. 

https://doi.org/10.1002/97811196183

24

Autors Any 

d’edició

Títol

DOI

Sense DOI

Per saber 
què és 
el DOI

(més estils)

Autors Any 

d’edició

Títol

URL

Westerman, G., Bonnet, D. i 

McAfee, A.   (2014).  Leading 

digital : Turning technology into 

business transformation. 

Harvard Business Review Press.

https://ebookcentral.proquest.co

m/lib/UAB/reader.action?docID=

5182594&query=

Editorials

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
http://www.xxxxxxxxxx/
https://doi.org/10.1002/9781119618324
https://blogs.uab.cat/dretsautor/2015/03/09/que-es-el-doi/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://ebookcentral.proquest.com/lib/UAB/reader.action?docID=5182594&query=
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Fleck, N. i Ambroise, L. (2019). Brand Practices Faced with Augmented 

Consumers. A G. N’Goala, V. Pez-Pérard i Prim-Allaz, I. (Eds.), Augmented 

Customer Strategy: CRM in the Digital Age,  (pp. 23-39). ISTE.

Cognom(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.

Referències - Capítol de llibre

Autors del 

capítol

Any 

d’edició
Títol del capítol Títol del llibreEditor del 

llibre

Pàgines Editorial

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


6

Cognom(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

Referències - Capítol de llibre 
electrònic

Amb DOI

Autors del capítol Any d’edició Títol del capítol

Pàgines DOI

Fleck, N. i Ambroise, L.  (2019).   Brand Practices Faced with Augmented Consumers. 

A G. N’Goala, V. Pez-Pérard i Prim-Allaz, I. (Eds.),   Augmented Customer Strategy: CRM 

in the Digital Age,  (pp. 23-39). ISTE. https://doi.org/10.1002/9781119618324.ch2

Títol del llibre

(més estils)

EditorialEditors

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
https://doi.org/10.1002/9781119618324.ch2
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


7

Referències - Capítol de llibre 
electrònic

Cognom(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. https://www.xxxxxxxxxx

Sense DOI (més estils)

Editor del llibre

Stadtler, H.  (2005).   Production Planning and Scheduling. A H. Stadtler i C. Kilger (Eds.), 

Supply Chain Management and Advanced Planning (pp. 197–214).   Springer. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-24814-5_11

Títol del llibre
Any 

d’edició Títol del capítol

Pàgines

Autor del 
capítol

URL

Editorial

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://link.springer.com/chapter/10.1007/3-540-24814-5_11


8

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any). Títol 

de la tesi o treball en cursiva [Tesi doctoral, 
Treball de fi de màster o Treball de fi de grau no 

publicada/publicat]. Nom de la institució.

Referències – Tesi, TFM, TFG... 
No publicat

Rebollo, I. (1995).  Fobia, histeria de angustia: 

de la psicopatología al psicoanálisis [Tesi 

doctoral no publicada]. Universitat Autònoma 

de Barcelona.

Autor Títol

Nom de la 

institució

Any

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


9

Referències – Tesi, TFM, TFG... publicat

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any).

Títol de la tesi o treball en cursiva [Tesi 
doctoral, Treball de fi de màster o Treball de fi 

de grau, Nom de la institució]. Nom de la base 

de dades o arxiu. https://www.xxxxxxxxxx

(més estils)

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


10

Referències – Tesi, TFM, TFG... publicat

McNiel, D. S.  (2007).   Meaning through narrative: A personal 

narrative discussing growing up with an alcoholic mother 

(Publication No. 1434728)  [Treball fi de màster, California State 

University].  ProQuest Dissertations and Theses Global.

Núm. publicació
Base de 

dades

Any

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any).

Títol de la tesi o treball en cursiva (Núm. de 

publicació) [Tesi doctoral, Treball de fi de 
màster o Treball de fi de grau, Nom de la 

institució]. Nom de la base de dades. 

(més estils)

TítolAutor

Tesi doctoral o treball publicat a una base de dades

Nom de la 

institució

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


11

Referències – Tesi, TFM, TFG... publicat

Llorens Maluquer, C.  (2002).  Concentración de empresas 

de comunicación y el pluralismo: La acción de la UE [Tesi 

doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Tesis 

Doctorals en Xarxa. 

https://www.tdx.cat/handle/10803/4095;jsessionid=C66205B

9697B45B67B644D645CE82988
URL

Institució Any

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). 

(any). Títol de la tesi o treball en cursiva [Tesi 
doctoral, Treball de fi de màster o Treball de 

fi de grau, Nom de la institució]. Nom del 

repositori o arxiu. https://www.xxxxxxxxxx

(més estils)

TítolAutor

Tesi doctoral o treball publicat en línia (no en base de dades)

Repositori

https://www.tdx.cat/handle/10803/4095;jsessionid=C66205B9697B45B67B644D645CE82988
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “

Publicacions periòdiques



2

Homburg, C., Ehm, L. i Artz, M.   (2015). Measuring 

and Managing Consumer Sentiment in an Online 

Community Environment. Journal of Marketing 

Research,  52(5), 629–641.

Cognom(s), Inicial del nom(s). (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.

Referències - Article de revista

Autors Any d’edició Títol de l’article

Títol de la revista

Volum i núm. de la revista Pàgines

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


3

Cognom(s), Inicial del nom(s). (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

Referències - Article de revista-e
Amb DOI

Homburg, C., Ehm, L. i Artz, M.   (2015). Measuring and 

Managing Consumer Sentiment in an Online Community 

Environment.  Journal of Marketing Research,  52(5), 

629–641.   https://doi.org/10.1509/jmr.11.0448

Volum i núm. de la revistaPàgines DOI

Títol de l’articleTítol de la revistaAutors Any d’edició

(més estils)

http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx
https://doi.org/10.1509/jmr.11.0448
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


4

Anderson. M. (2018).  Getting consistent with consequences. 

Educational Leadership,  76(1), 26-33. 

Cognom(s), Inicial del nom(s). (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. 

Referències - Article de revista-e
Sense DOI, procedent de la majoria de bases de dades de recerca

(més estils)

Volum i 
núm. de la revista

Pàgines

Títol de l’articleAutors Any d’edició

*NO cal incloure el nom de la base de dades o URL. Exemples de bases de dades de les 

quals no és necessari incloure l’enllaç: APA PsycNET, PsycINFO, Academic Search
Complete, CINAHL, Ebook Central, EBSCOhost, Google Scholar, JSTOR, Medline, Nexis
Uni, OVID, ProQuest (excepte Dissertations & Theses), PubMed Central (excepte la versió
final de manuscrits peer-review), ScienceDirect, Scopus, i Web of Science.

Títol de la revista

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


5

Luo, X. R., Jeong, Y. C., i Chung, C. N. (2019). In the Eye of 

the Beholder: Global Analysts’ Coverage of Family Firms in 

an Emerging Market.  Journal of Management,  45(5), 

1830–1857. 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206317

734899

Cognom(s), Inicial del nom(s). (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://www.xxxxxxxxxx

Referències - Article de revista-e
Sense DOI, amb una URL no procedent de bases de dades

Volum i 

núm. de 
la revista

P
à

g
in

e
s

URL

Títol de l’articleTítol de la revistaAutors Any d’edició

(més estils)

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0149206317734899
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


6

Referències – Articles de diari

Trueba, D.  (2019, juliol 9).  La glotonería.  El País,  p. 5. 

Pàgines

Data

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any, mes 

dia). Títol de l’article. Títol del diari en cursiva: 
Subtítol en cursiva, pàgina o pàgines.

(més estils)

Títol de l’articleAutors Títol del diari 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


7

Referències – Articles de diari 
electrònic

Trueba, D.  (2019, juliol 9).  La glotonería.  El País. 

https://elpais.com/elpais/2019/07/08/opinion/15

62587868_230578.html
URL

Data

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (any, mes 

dia). Títol de l’article. Títol del diari en cursiva: 

Subtítol en cursiva. http://www.xxxxxxxxxx

(més estils)

Títol de l’articleAutors Títol del diari 

https://elpais.com/elpais/2019/07/08/opinion/1562587868_230578.html
http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “

Pàgines web, xarxes socials i audiovisuals



2

Referències – Pàgines web

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (data). Títol en 

cursiva. Nom de la pàgina web. 
http://www.xxxxxxxxxx

(més estils)

Autor Data Títol Nom del lloc o 
pàgina web

URL

Cognom, 
Inicial(s) del nom, 
i Cognom, 
Inicial(s) del nom

(2020).

(2020, 
Agost).

(2020, 
Setembre 
28).

(s.d.) / (s.f.) / 
(n.d.)

Títol de la pàgina Nom del lloc o 
pàgina web

https://xxxxx

Recuperat 
Desembre 22, 
2020, de 
https://xxxxxNom de grup

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://xxxxx


3

Referències – Pàgines web

● 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. 

● Si el nom de l’autor i el nom del lloc és el mateix, cal ometre 

el nom del lloc web de la font. 

● Si no saps la data, ho has d’indicar amb s.d. (sense data), s.f. 

(sin fecha) o n.d. (no data).

● Només s’ha d’incloure la data de consulta quan el contingut 

s’actualitza freqüentment i la pàgina no s’arxiva. 

(més estils)

Consideracions

Exemple:

La viquipèdia és una de les fonts d’informació més 

consultades (https://ca.wikipedia.org).

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://ca.wikipedia.org/


4

Referències – Pàgines web 

Col·legi d’Economistes de Catalunya.  (s.d.). 

Normativa. 

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?Id

Menu=228340f6-ece8-44d2-b3f7-

1c500d41b4e6&Idioma=ca-ES

URL

Títol

Autor
Data

Economia.  (2020, maig 4).  A Viquipèdia.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia

Títol 

Data

URL

(més estils)

Citació dins el text: (“Economia,” 2020)

o

“Economia” (2020)

http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=228340f6-ece8-44d2-b3f7-1c500d41b4e6&Idioma=ca-ES
https://ca.wikipedia.org/wiki/Economia
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


5

Referències – Xarxes socials (més estils)

Autor Data Títol Nom de la 
xarxa social

URL

Twitter i 
Instagram

Cognom, 
Inicial(s) del nom. 
[@àlies]

Nom de grup 
[@àlies]

(2020, 
Setembre 
28).

(s.d.) / (s.f.) / 
(n.d.)

Contingut del 
missatge fins les 
primeres 20 paraules

Contingut del 
missatge fins les 
primeres 20 paraules 
[Descripció dels 
audiovisuals]

[Descripció dels 
audiovisuals]

Nom de la 
xarxa social

https://xxxxx

Recuperat 
Desembre 22, 
2020, de 
https://xxxxx

Facebook i altres 

Cognom, 
Inicial(s) del nom.

Nom de grup. 

Nom de grup 
[àlies]

Àlies.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://xxxxx


6

Referències – Xarxes socials (més estils)

IMPORTANT! Els continguts publicats a xarxes socials 

poden contenir:

● Només text, text amb audiovisuals (exemple: fotos, 

vídeos) o només audiovisuals. Cal esmentar la 

presència d’audiovisuals entre claudàtors després 

del text del “post”.

Exemple: 
White, B. [@BettyMWhite]. (2018, Juny 21). I treasure every minute we 

spent together #koko [Imatge adjunta] [Tuit]. Twitter. 

https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456

National Institute of Mental Health. (2018, Novembre 28). Suicide 

affects all ages, genders, races and ethnicities. Check out these 5 

Action Steps for Helping Someone in Emotional Pain [Infografia]. 

Facebook. http://bit.ly/321Qstq

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://twitter.com/BettyMWhite/status/1009951892846227456
http://bit.ly/321Qstq


7

Referències – Xarxes socials (més estils)

● Els continguts publicats a xarxes socials també poden 

tenir ortografia que no correspon amb l’estàndard i 

majúscules, etiquetes (hashtags), enllaços i 

emoticones. 

■ No canviïs l’ortografia i les majúscules en una referència. 

■ Cal mantenir els hashtags i els enllaços i replicar les 

emoticones, si és possible. 

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


8

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]. 
[Tuit]. Nom de la xarxa social. 

http://www.xxxxxxxxxx

Referències – Piulada a Twitter

Gates, B.  [@BillGates]. (2019, juny 18). 

I encourage software developers, 

inventors, and scientists to consider 

how they can use their skills to fight 

inequity. [Tuit].   Twitter. 

https://twitter.com/BillGates/status/11

41045038698442752

Data

URL

(més estils)

Xarxa socialFormatText del 

missatge

Autor Àlies

http://www.xxxxxxxxxx/
https://twitter.com/BillGates/status/1141045038698442752
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


9

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

Referències – Foto o vídeo a 
Instagram

(més estils)

Zeitz MOCAA [@zeitzmocaa]. (2018, Novembre 26). 

Grade 6 learners from Parkfields Primary School in 

Hanover Park visited the museum for a tour and 

workshop hosted by [Fotografies].  Instagram. 

https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3bd

Autor Data

URL

Xarxa socialDescripció audiovisuals

Text del missatgeÀlies

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://www.instagram.com/p/BqpHpjFBs3b


10

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s). (data). Text del 

missatge fins les primeres 20 paraules [Descripció 
dels audiovisuals, si n’hi ha]. Nom de la xarxa 

social. http://www.xxxxxxxxxx

Referències – Post a Facebook (més estils)

News From Science. (2018, Juny 26). These frogs 

walk instead of hop: https://scim.ag/2KlriwH [Vídeo]. 

Facebook. 

https://www.facebook.com/ScienceNOW/VIDEOS/10

155508587605108/

Autor Data

URL

Xarxa social Descripció audiovisuals

Text del missatge

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://scim.ag/2KlriwH


11

Referències – Vídeo a

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.xxxxxxxxxx

• Si el nom de l’autor no hi figura, el nom d’usuari de YouTube 

ocupa la primera posició.

Universidad de Valladolid.  (2017, Setembre 4).   

¿Qué determina el PIB?   [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KgAH-

bwGJts

Autor

URL

DataTítol

(més estils)

Format Xarxa social

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.youtube.com/watch?v=KgAH-bwGJts
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


12

Referències – Post de blog

Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s) o nom d’usuari. 

(data). Títol del post. Blog en cursiva. 
http://www.xxxxxxxxxx

Klymkowsky, M. (2018, Setembre 15). Can we talk scientifically about 

free will? Sci-Ed.

https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-

about-free-will/

Autor

Blog URL

Data Títol

(més estils)

http://www.xxxxxxxxxx/
https://blogs.plos.org/scied/2018/09/15/can-we-talk-scientifically-about-free-will/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


13

Referències – Comentari a un 
blog o diari electrònic
Cognom(s), Inicial(s) del(s) nom(s) o nom d’usuari. 

(data). Text del comentari fins les 20 primeres 

paraules [Comentari de l’article “Títol de l’article”]. 

Títol del blog o diari electrònic en cursiva.  
http://www.xxxxxxxxxx

KS in NJ.  (2019, gener 15).   From this article, it sounds like men are figuring 

something out that women have known forever. I know of many 

[Comentari de l’article “How workout buddies can help stave off 

loneliness”].  The Washington Post.   https:/7wapo.st/2HDToGJ

Blog URL

Data Text del comentari

(més estils)

Autor

Referència al comentari

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “

Legislació



2

Referències – Legislació
Títol de la regulació, Nom de la publicació 
oficial, núm. publicació § secció (any)

Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 

Sostenible,  BOE,  55  §§ 25033-25235 (2011)

• Si s’obté la llei a través d’Internet, s’afegeix la

URL http://www.xxxxxxxxxx

Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 

Sostenible, BOE, 55 §§ 25033-25235 (2011). 

https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con

Any

Títol

Publicació oficial Seccions

Núm. de la publicació

(més estils)

* Si inclou més d’una secció consecutiva s’emprarà el doble símbol 
§§ o bé el número de la primera secció seguit de “et seq.”
Exemple: Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, BOE, 
55 § 25033 et seq. (2011).

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/04/2/con
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


1

Redacció de referències 
bibliogràfiques
“ “

Taules i figures



2

Referències – Taules i figures

En l’estil APA, es distingeix entre: 

Taules

• Valors numèrics 
o text

• Organització en 
files i columnes

Figures

• Qualsevol tipus 
d’il·lustració 
(gràfics, 
fotografies, 
mapes, etc.)

Per escriure les referències sobre i sota la 

taula empraràs una mida més petita de text. 

Autor de les imatges: Freepik / Font: Freepik

(més estils)

Trobaràs més informació sobre com s’han d’elaborar les taules i figures 

amb l’estil APA a: https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/tables-figures/index

https://www.freepik.es/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/index


3

Referències – Taules i figures

Si reprodueixes o adaptes una taula o figura d’una 

altra font en el teu treball has de citar-lo a la nota 

de la taula o figura. 

● Indicaràs l’origen del material reproduït o 

adaptat.

● També hauràs d’incloure la referència 

corresponent a la llista de referències. 

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


4

Referències – Taules i figures (més estils)

Obra de la qual 
es reprodueix la 

taula o figura
Esquema 

Article de revista De / Adaptat de “Títol de l’article on has trobat la taula o figura”, per 
Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), any, Títol de la revista en cursiva, 
Volum(número de la revista), número de pàgina(es)(URL o DOI). Copyright 
any per...  / Llicència CC / En domini públic.

Llibre De / Adaptat de Títol del llibre on has trobat la taula o figura en cursiva (p. 
número de pàgina), per Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), any, 
Editorial (URL o DOI). Copyright any per...  / Llicència CC / En domini públic.

Capítol de llibre De / Adaptat de “Títol del capítol on has trobat la taula o figura”, per 
Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), a Inicial del nom(s) Cognom(s) 
de l’editor/s (Ed. /Eds.), Títol del llibre en cursiva (edició, número de 
pàgina/es), any, editorial. Copyright any per...  / Llicència CC / En domini 
públic.

Pàgina web De / Adaptat de Títol de la pàgina web en cursiva on has trobat la taula o 
figura, per Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), any (URL). Copyright 
any per...  / Llicència CC / En domini públic.

Dades Dades són de “Títol de l’informe o font de dades”, per Inicial del nom(s) 
Cognom(s) de l’autor/s, a Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’editor(s), any 
(URL). Copyright any per...  / Llicència CC / En domini públic.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


5

Referències – Taules o figures - Llibre

Taula X o Figura X en negreta

Títol o descripció de la taula o figura en cursiva

Nota en cursiva. De / Adaptat de Títol del llibre on has 

trobat la taula o figura en cursiva (p. número de 

pàgina), per Inicial del nom(s) Cognom(s) de l’autor(s), 

any, Editorial (URL o DOI). Copyright any per...  / 

Llicència CC / En domini públic.

A sobre de taula o figura...

A sota de la taula o figura...

X = número consecutiu que li pertoca en relació a les taules que has afegit al teu treball.

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


6

Referències – Taules o figures - Llibre

Nota. De Employment Relations in New Zealand (p.355), per E. Rasmussen, 2009, Pearson. Copyright 2009 per Erling 
Rasmussen.

Font: APA Referencing Style Guide

(més estils)
Figura 1

FinSec's communication networks 

Exemple 

d’atribució 

de taula 

reproduïda

https://aut.ac.nz.libguides.com/APA6th/tables
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


7

Referències – Taules o figures - Article 
de revista

Taula X o Figura X en negreta

Títol o descripció de la taula o figura en cursiva

De / Adaptat de “Títol de l’article on has trobat la 

taula o figura”, per Inicial del nom(s) Cognom(s) de 

l’autor/s, any, Títol de la revista en cursiva, 

Volum(número de la revista), número de 

pàgina(es)(URL o DOI). Copyright any per... / Llicència 

CC / En domini públic.

A sobre de taula o figura...

A sota de la taula o figura...

X = número consecutiu que li pertoca en relació a les taules que has afegit al teu treball.

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


8

Referències – Taules o figures - Article 
de revista

(més estils)

Exemple 

d’atribució de 

taula adaptada
Nota. De "Table 7.14 Sample Factor Analysis Table", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological 
Association (7th ed.), p. 218 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 per the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000


9

Referències – Taules o figures - Article 
de revista

(més estils)

Exemple 

d’atribució 

de taula 

reproduïda

Nota. De "Figure 7.1 Basic Components of a Figure", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological 
Association (7th ed.), p. 226 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 per the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000
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Referències – Taules o figures - Article 
de revista

(més estils)

Exemple 

d’atribució de 

figura 

reproduïda
Nota. De "Figure 7.21 Sample Display of Genetic Mateiral (Physical Map)", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American 
Psychological Association (7th ed.), p. 250 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 per the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000
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Referències – Taules o figures - Pàgina 
web

(més estils)

Exemple 

d’atribució 

de figura 

adaptada
Nota. De "Figure 7.14 Sample Map", per American Psychological Association, 2020, Publication Manual of the American Psychological Association (7th 
ed.), p. 244 (https://doi.org/10.1037/0000165-000). Copyright 2020 per the American Psychological Association.

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0000165-000
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Referències – Taules i figures 

• Els documents d’on hagis obtingut taules i figures han d’aparèixer 
també al llistat final de referències.

• Per redactar les referències hauràs de seguir l’esquema del tipus de 
document original. 

Per exemple: quan vulguis elaborar la referència d’una taula, gràfic, fotografia... 
procedent d’un llibre electrònic, al llistat de referències hauràs de crear la referència a 
partir de l’esquema dels llibres electrònics.

Al llistat de referències final

Nota. De Augmented customer strategy: CRM in 
the digital age (p. 31), per G. N’Goala, V. Pez-
Pérard, i I. Prim-Allaz (Eds.), 2019 
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/
9781119618324.ch2). Copyright 2019 de ISTE Ltd.

N’Goala, G., Pez‐Pérard, V., i Prim‐Allaz, I. (Eds.). (2019). 

Augmented Customer Strategy. ISTE; Wiley

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9

781119618324

Referència final

(més estils)

Figura 1
When influencers get caught out at their own game

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781119618324.ch2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119618324
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Referències – Figures - Fotografia

Al llistat de referències final

Cognom(s), Inicial(s) del nom(s) del fotògraf. 

(data). Títol de la imatge en cursiva o descripció 
de la imatge (entre claudàtors) [Fotografia]. Editor. 

http://www.xxxxxxxxxx

(més estils)

McCurry, S (1985). Afghan girl [Fotografia]. National Geographic. 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-50-
years-of-covers/#/ngm-1985-jun-714.jpg

Rinaldi, J. (2016). [Photograph series of a boy who fins his footing after abuse by those 
he trusted]. The Pulitzer Prizes. https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi

Exemple

http://www.xxxxxxxxxx/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://www.nationalgeographic.com/magazine/national-geographic-magazine-50-years-of-covers/#/ngm-1985-jun-714.jpg
https://www.pulitzer.org/winners/jessica-rinaldi


1

Llista de referències“ “



2

Aclarim conceptes… “ “QUÈ ÉS LA 

BIBLIOGRAFIA?

1



3

Llista de referències

• Si segueixes l’estil APA, has de fer 

un llistat de referències 

bibliogràfiques. Només has 

d’incloure els recursos que has 

citat al teu treball. No tota la 

bibliografia consultada.

• La llista de referències ha de 

situar-se al final del teu treball.

• La llista de referències 
començarà en una pàgina nova.

• Totes les cites que apareguin al 

teu treball han de tenir la 

referència corresponent a la llista 

final de referències. 

“ “ASPECTES 

FORMALS

2

Font: American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American 
Psychological Association (7th ed.), p. 402.

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


4

Llista de referències

• UNA ÚNICA LLISTA PER A TOTS ELS RECURSOS: encara 

que hi hagi diversos formats: llibres, articles, pàgines 

webs, tesis, articles electrònics, vídeos… 

• Les referències no s’enumeren.

• Cada referència apareix en una línia nova.

• Cal separar les diferents referències mitjançant un 
espai.

• No subratllar títols de llibres ni d’articles.

“ “ASPECTES 

FORMALS

2

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


5

Llista de referències

• AUTORS: es separen amb comes i l’últim s’afegeix la conjunció “i” en la 
llengua del treball.

• NOMS DE PILA: s'abreugen posant únicament les inicials.

• TÍTOL: s’escriu seguint els criteris de l’ús de les majúscules de la llengua 
del nostre treball.

• DOCUMENTS DIGITALS: Porten el DOI o la URL 

“ “ASPECTES 

FORMALS

2

Format de les referències

(més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


6

Llista de referències

ORDENACIÓ ALFABÈTICA: la llista de referències s’ordena 

alfabèticament pel cognom de l’autor o del primer autor (en cas de 
que n’hi hagi més d’un) o pel títol en obres anònimes.

• Si cites diverses obres d’un mateix autor, has d’ordenar-les 
cronològicament, començant pel més antic.

• Si més d’un document d’un mateix autor és del mateix any, 

has d’afegir una lletra minúscula per distingir-los. Aquesta 

diferenciació ha de constar tant a la cita dins del text com al 

llistat final, i s’ordenaran alfabèticament.

“ “ASPECTES 

FORMALS

2

Ordre de les referències



7

Llista de referències

• SAGNIA FRANCESA: S’ha de deixar una sagnia francesa a partir de la
segona línia.

• ALINEACIÓ DEL TEXT: esquerra.

• INTERLINEAT: doble.

“ “ASPECTES 

FORMALS

2

Altres recomanacions de l’estil APA



8

Llista de referències

Sagnia 
francesa  

Diferents tipus de 

document

Article de 

revista

Capítol de llibre

Font: American Psychological Association (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.), p. 402.

Llibre

(més estils)

Més d’un autor 

separat per coma; 
Inicial nom de pila

Ordenació 
alfabètica

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4


9

Més informació

• American Psychological Association. (2020). Publication 

Manual of the American Psychological Association (7th 

ed.).

• APA Style (American Psychological Association)

• APA Style Blog (American Psychological Association)

• Estil APA (Universitat de Girona)

• Estilo APA (Universitat d’Alacant)

• Guia per elaborar citacions bibliogràfiques en format APA 

(Universitat de Vic)

https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
https://blog.apastyle.org/?_ga=2.169872032.1846073792.1562830132-916135198.1559907515
https://biblioteca.udg.edu/ca/com-citar-documents/estil-apa?language_content_entity=ca
https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf
http://repositori.uvic.cat/bitstream/handle/10854/3883/altres_a2015_guia_elaborar_citacions.pdf


1

Localització de les referències“ “



2

On posar les referències?

En l’estil APA, les referències s’han de posar 

al llista de referències situada al final del 

treball.

LLISTA DE 

REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES

Part obligatòria de tot 
treball de recerca

“ “LOCALITZACIÓ 

DE LES 
REFERÈNCIES

Font: Dasí, A., Elter, F., 
Gooderham, P. N. i Pedersen, T. 
(2017). New Business Models In-
The-Making in Extant MNCs: 
Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International 
Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-
502720170000030001

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001


3

On posar les referències? “ “LOCALITZACIÓ 

DE LES 
REFERÈNCIES

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. i Pedersen, T. (2017). New Business Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. Advances in 
International Management, 30, 29-53. https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001


4

Com citar i elaborar les referències?

• De manera manual 

Citacions i bibliografia 

• De manera automàtica: pots fer servir un 

gestor de referències bibliogràfiques. 

Permeten guardar referències, editar-les, 

classificar-les, inserir-les en un text i generar 
la bibliografia. 

“ “COM 

ELABORAR LES 
REFERÈNCIES?

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html


1

Resum dels passos a seguir 
per citar



2

Passos per citar

Consulta: Citacions i Bibliografia> estils de citació

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html


�

4Xq�pV�0HQGHOH\"�



�

4Xq�pV�0HQGHOH\"
0HQGHOH\�pV�XQ�JHVWRU�GH�UHIHUqQFLHV�ELEOLRJUjILTXHV¬L�Wp�IXQFLRQV�GH�[DU[D�
VRFLDO��(VWj¬LQWHJUDW�DPE�EDVHV�GH�GDGHV�FRPHUFLDOV��HO�'''�L�HO�&HUFDGRU�
GH�OHV�%LEOLRWHTXHV�8$%�

$PE�0HQGHOH\�SRGUjV�RUJDQLW]DU�OD�ELEOLRJUDILD�GHO�WHX�WUHEDOO��FROăODERUDU�
DPE�DOWUHV�XVXDULV�HQ�OtQLD�L�FRQqL[HU�HOV�GDUUHUV�GRFXPHQWV�SXEOLFDWV�HQ�HO�
WHX�jPELW�WHPjWLF�

0HQGHOH\�HW�SHUPHW�

� &UHDU�XQD�ELEOLRWHFD�SHUVRQDO

� ,PSRUWDU�GRFXPHQWV�D�OD�ELEOLRWHFD�SHUVRQDO�L�RUJDQLW]DU�ORV�HQ�FDUSHWHV

� ,QFORXUH�FLWDFLRQV�HQ�SURFHVVDGRUV�GH�WH[W�L�JHQHUDU�ELEOLRJUDILHV

� &RPSDUWLU�OD�UHFHUFD��FUHDU�JUXSV�S~EOLFV�L�SULYDWV��FRPSDUWLU�GRFXPHQWV�L�
UHYLVDU�FROăODERUDWLYDPHQW�DUWLFOHV�FLHQWtILFV

� &UHDU�XQ�SHUILO�SHUVRQDO�DPE�HO�FXUUtFXOXP��SXEOLFDFLRQV�L�ILOLDFLy

¬



�

&UHDU�XQ�FRPSWH�D�
0HQGHOH\



�

&RP�FUHDU�XQ�FRPSWH�0HQGHOH\

KWWSV���ZZZ�XDE�FDW�ELEOLRWHTXHV�PHQGHOH\

https://www.uab.cat/biblioteques/mendeley


�

&RP�FUHDU�XQ�FRPSWH�0HQGHOH\

,QVHUW�,PDJH

� 'HV�G·XQ�RUGLQDGRU�VLWXDW�HQ�HO�&DPSXV�GH�OD�8$%��YpV�D�
ZZZ�PHQGHOH\�FRP��L�FUHD�XQ�FRPSWH�RPSOLQW�OHV�WHYHV�GDGHV�
SHUVRQDOV�L�DFDGqPLTXHV�

� 6L�HVWjV�IRUD�GHO�&DPSXV�8$%��FDOGUj�TXH�SULPHU�W·LGHQWLILTXLV�DPE�HO�
VHUYHL�$5(��$FFpV�DOV�5HFXUVRV�(OHFWUzQLFV�GHV�GH�IRUD�GH�OD�8$%��$�
SDUWLU�G·DTXHVW�PRPHQW��SRGUjV�DFFHGLU�DO�WHX�FRPSWH�0HQGHOH\�GHV�
GH�TXDOVHYRO�RUGLQDGRU�DPE�WRWV�HOV�DYDQWDWJHV�G·XQ�FRPSWH�0,(�
�0HQGHOH\�,QVWLWXWLRQDO�(GLWLRQ��

3RWV�WUREDU�PpV�LQIRUPDFLy�VREUH�O·DFFpV�D�0HQGHOH\�,QVWLWXWLRQDO�(GLWLRQ������������
�0,(��D��ZZZ�XDE�FDW�ELEOLRWHTXHV�PHQGHOH\�

$TXHVW� DFFpV� VHUj� YjOLG� GXUDQW� XQ� DQ\�� 4XDQ� DFDEL� DTXHVW� WHUPLQL�� UHEUjV� XQ�
PLVVDWJH�RQ�VH·W�GHPDQDUj�TXH��VL�VHJXHL[HV�SHUWDQ\HQW�D�OD�FRPXQLWDW�8$%��UHQRYLV�
HO�WHX�DFFpV�LQVWLWXFLRQDO��1RPpV�FDO�TXH�WRUQLV�D�DFFHGLU�DO�WHX�FRPSWH�0HQGHOH\�
GHV�G·XQ�RUGLQDGRU�FRQQHFWDW�D�OD�[DU[D�GH�OD�8$%�L�KDXUjV�UHQRYDW�OD�VXEVFULSFLy�
SHU�XQ�DQ\�PpV�

http://www.mendeley.com/
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-1345727672556.html
http://www.uab.cat/biblioteques/mendeley


�

'REOH�SODWDIRUPD
2QOLQH�L�'HVNWRS�²�:HE�,PSRUWHU�L�3OXJLQ�SHU�:RUG



�

9HUVLRQV�0HQGHOH\
� 0HQGHOH\�'HVNWRS��ORFDO���3HQVDGD�SHU�JHVWLRQDU�OHV�UHIHUqQFLHV�L�FLWDU���

� 0HQGHOH\�:HE��Q~YRO���3HQVDGD�SHU�FRQWDFWDU�DPE�DOWUHV�LQYHVWLJDGRUV

0HQGHOH\�Wp�GXHV�YHUVLRQV��

(Q�HO�PRPHQW�HQ�TXq�
VLQFURQLW]LV��0HQGHOH\�
FHUFD�TXLQD�SODWDIRUPD�
�'HVNWRS�R�:HE��Wp�OHV�
GDGHV�PpV�UHFHQWV�L�VyQ�
DTXHVWHV�OHV�TXH�PDQWp

6LQFURQLW]DU

https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/
https://www.mendeley.com/


�

&RPHQFHP���
3HU� HODERUDU� OHV� FLWHV� L� OHV� UHIHUqQFLHV� GHO� WHX� WUHEDOO� HW� UHFRPDQHP�
LQVWDOăODU�

� 0HQGHOH\�'HVNWRS

� 0HQGHOH\�:HE�LPSRUWHU

� 3OXJLQ�06�:RUG



�

0HQGHOH\�'HVNWRS

,QVHUW�,PDJH

(VWUXFWXUD� GH� OD� SDQWDOOD� HQ� ��
FROXPQHV��

� HVTXHUUD��FDUSHWHV��JUXSV�L�
ILOWUHV��

� FHQWUDO��OOLVWDW�GH�UHIHUqQFLHV�
� GUHWD��SHU�HGLWDU�L�PRGLILFDU�
UHIHUqQFLHV�

(LQD�G·HVFULSWRUL�SHQVDGD�SHU�JHVWLRQDU�OHV�UHIHUqQFLHV�L�FLWDU���
(VSHFLDOPHQW�~WLO�SHU�D�HODERUDU�OHV�FLWHV�L�UHIHUqQFLHV�GHO�WHX�WUHEDOO��
1HFHVVLWD�LQVWDOăODFLy�L�HV�SRW�GHVFDUUHJDU�D�
ZZZ�PHQGHOH\�FRP�GRZQORDGV�

(V�SRW�LQVWDOăODU�D�WRWV�HOV�RUGLQDGRUV�TXH�YXOJXLV��&RPSDWLEOH�DPE�
:LQGRZV��0DF�L�/LQX[�

http://www.mendeley.com/downloads


�

0HQGHOH\�:HE�,PSRUWHU
3HU�LPSRUWDU�UHIHUqQFLHV�L�3')�GHV�GHO�
ZHE�QHFHVVLWHV�LQVWDOăODU�0HQGHOH\�
:HE�,PSRUWHU��0ROW�~WLO�SHU�D�JHVWLRQDU�
OD�ELEOLRJUDILD�GHO�WHX�WUHEDOO��6·KD�
G·LQVWDOăODU�DO�QDYHJDGRU�VHJXLQW�OHV�
LQVWUXFFLRQV�GH�OD�SjJLQD�
ZZZ�PHQGHOH\�FRP�UHIHUHQFH�PDQD
JHPHQW�ZHE�LPSRUWHU

:HE�LPSRUWHU�pV�FRPSDWLEOH�DPE��

� HO�&HUFDGRU�GH�OHV�%LEOLRWHTXHV�8$%
� EDVHV�GH�GDGHV��6FRSXV��
3XE0HG�����

� UHYLVWHV�GLJLWDOV
� FDWjOHJV�GH�ELEOLRWHTXHV
� SjJLQHV�ZHE��:LNLSqGLD��*RRJOH�
6FKRODU��$PD]RQ����

,�W·DSDUHL[HUj�DO�WHX�QDYHJDGRU�
OD�LFRQD��
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3OXJLQ�06�:RUG

,QVHUW�,PDJH

3HU� SRGHU� DIHJLU� FLWDFLRQV� DOV� WHXV�
GRFXPHQWV�GH�WH[W

'HV�GH�0HQGHOH\�'HVNWRS�YpV�DO�PHQ~� 7RROV� L�
GHVFDUUHJD·W�HO�SOXJLQ�06�:RUG�3OXJ� ,Q�R�/LEUH�
2IILFH� 3OXJ� ,Q� �FRPSDWLEOH� DPE� YHUVLy� :RUG�
�����������L�������R�/LEUH�2IILFH�3OXJ�,Q�

&DO�WHQLU�HO�:RUG�WDQFDW�SHU�LQVWDO�ODU�HO�3OXJLQ�



�

&UHDU�XQD�ELEOLRWHFD�
SHUVRQDO



�

&UHDU�OD�WHYD�ELEOLRWHFD
$�PHVXUD�TXH�YDJLV�FHUFDQW�ELEOLRJUDILD�
SHU�DO�WHX�WUHEDOO�SRWV�DQDU�FUHDQW�OD�WHYD�
ELEOLRWHFD�D�0HQGHOH\��

3RWV�DIHJLU�UHIHUqQFLHV�GH�GLYHUVHV�
PDQHUHV�

&RP�DIHJLU�
UHIHUqQFLHV

D�
0HQGHOH\"

'HV�GH�EDVHV�
GH�GDGHV�L�

ZHEV�
FRPSDWLEOHV�
DPE�O·HLQD�

:HE�,PSRUWHU

'UDJ�DQG�GURS
'HV�GH�EDVHV�GH�

GDGHV�12��
FRPSDWLEOHV�DPE�
:HE�LPSRUWHU�L�GHV�
G·DOWUHV�JHVWRUV�GH�
UHIHUqQFLHV��7DPEp�
SRWV�LPSRUWDU�3')�
TXH�WLQJXLV�DO�WHX�

RUGLQDGRU�

%RWy�
G·H[SRUWDFLy�
GLUHFWD�GHV�
GHO�&HUFDGRU�

GH�OHV�
%LEOLRWHTXHV�
8$%�L�'''

&DWjOHJ�
FROăODERUDWLX�
GH�0HQGHOH\

0DQXDOPHQW�

Â

� Ã

Å �
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,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV���:HE�,PSRUWHU

6HOHFFLRQDU�WRGR��SHU�GHVDU�WRWV�
HOV�UHJLVWUHV
6L�QRPpV�YROV�JXDUGDU�XQD�
VHOHFFLy��FOLFDU�D�FDGD�UHJLVWUH�
SHU�JXDUGDU�HOV�TXH�W·LQWHUHVVLQ

/·HLQD�:HE�,PSRUWHU�SHUPHW�LPSRUWDU�OHV�UHIHUqQFLHV��GHV�GH�ZHEV�L�EDVHV�
GH�GDGHV���G·XQD�HQ�XQD�R�WRWHV�OHV�GH�OD�SjJLQD�TXH�HVWjV�YLVXDOLW]DQW��
$EDQV�G·LPSRUWDU��OHV�UHIHUqQFLHV�HV�SRGHQ�HGLWDU��PRGLILFDU�L�DIHJLU�D�
XQD�FDUSHWD�

Â

:HE�,PSRUWHU

1RPpV�HV�SRGHQ�LPSRUWDU�
HOV�UHJLVWUHV�TXH�HV�PRVWUHQ�
D�OD�SjJLQD�GH�UHVXOWDWV�
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,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�'UDJ�DQG�
GURS

,QVHUW�,PDJH

'HV�GH�EDVHV�GH�GDGHV�QR�FRPSDWLEOHV�DPE�:HE�LPSRUWHU��KDV�GH�
VHOHFFLRQDU�L�GHVDU�HOV�UHJLVWUHV��SUHIHUHQWPHQW�HQ�IRUPDW�5,6�R�%LEWH[���3HU�
H[HPSOH��OD�EDVH�GH�GDGHV�ÌQ'L&(V�GHO�&6,&�

'HVFDUUHJD�UHVXOWDWV

'HVFDUUHJD�HQ�
IRUPDW�5,6

'HVD�OD�VHOHFFLy

Ã
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,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�'UDJ�DQG�
GURS
$�0HQGHOH\�'HVNWRS��SRWV�DUURVVHJDU�L�GHL[DU�DQDU��'UDJ�DQG�GURS��HO�
ILW[HU�5,6�D�OD�FROXPQD�FHQWUDO��9HXUjV�FRP�V·LQFRUSRUHQ�OHV�UHIHUqQFLHV�

(O�PDWHL[�IDUHX�DPE�HOV�ILW[HUV�SURYLQHQWV�G·DOWUHV�JHVWRUV�GH�UHIHUqQFLHV

7DPEp�SRWV�IHU�KR�GHV�GH�)LOH�����$GG�)LOHV
������������������������������R�GHV�GH�)LOH�����,PSRUW�

Ã
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,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�3')

,QVHUW�,PDJH

(Q�DOJXQV�FDVRV��DPE�:HE�LPSRUWHU�SRWV�LPSRUWDU�HOV�3')�DVVRFLDWV�D�OHV�
UHIHUqQFLHV��(Q�FDV�FRQWUDUL�HOV�SRWV�JXDUGDU�DO�WHX�RUGLQDGRU�L�SRVWHULRUPHQW�
LQFRUSRUDU�ORV�DO�'HVNWRS�PLWMDQoDQW�'UDJ�DQG�GURS��6·LQFRUSRUHQ�WDQW�HOV�
GRFXPHQWV�HQ�3')�FRP�OHV�UHIHUqQFLHV�DVVRFLDGHV�

6L�DO�'HVNWRS�MD�GLVSRVHV�GH�OD�UHIHUqQFLD�L�YROV�DIHJLU�HO�GRFXPHQW�3')��R�
DOWUH�WLSXV�GH�GRFXPHQWV��:RUG��LPDWJHV��HWF���KR�SRWV�IHU�GHV�GH�OD�FROXPQD�
GH�OD�GUHWD�FOLFDQW�D�O·DSDUWDW�)LOHV�

(OV�GRFXPHQWV�3')�QR�
V·LQFRUSRUHQ�DO�&DWjOHJ�
FROăODERUDWLX�GH�0HQGHOH\��
QRPpV�V·LQFRUSRUHQ�OHV�
UHIHUqQFLHV�

ÃÂ
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,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�:DWFK�)ROGHU

,QVHUW�,PDJH

3RWV�GHFLGLU�TXH�V·DIHJHL[LQ�DXWRPjWLFDPHQW�D�OD�WHYD�ELEOLRWHFD�HOV�3')�TXH�
WLQJXLV�R�JXDUGLV�D�XQD�FDUSHWD�R�FDUSHWHV�GHWHUPLQDGHV�GHO�WHX�RUGLQDGRU��)LOH�����
:DWFK�)ROGHU�R�Ep�7RROV�����2SWLRQV�����:DWFKHG�)ROGHUV��



�

,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV��ERWy�G·H[SRUWDFLy�GLUHFWD�
GHV�GHO�&HUFDGRU�GH�OHV�%LEOLRWHTXHV�8$%�L�

'''

,QVHUW�,PDJH

'HV�GHO�&HUFDGRU�GH�OHV�%LEOLRWHTXHV�8$%�L�'''��'LSzVLW�'LJLWDO�GH�
'RFXPHQWV���FHUFD�OD�UHIHUqQFLD�TXH�YXOJXLV�LQFRUSRUDU�D�0HQGHOH\��
7RW�VHJXLW��IHV�FOLF�D�OD�LFRQD������SHO�&HUFDGRU�L�������������������SHO�'''�

7·KDXUjV�G·LGHQWLILFDU�D�0HQGHOH\��L�DXWRPjWLFDPHQW�OHV�GDGHV�
V·LQFRUSRUDUDQ�DO�WHX�FRPSWH�ZHE��SHU�YHXUH�OHV�DO�'HVNWRS�KDXUjV�GH�
VLQFURQLW]DU�

$�PpV�G·DTXHVW�ERWy�HVSHFtILF��WDPEp�SRWV�LPSRUWDU�UHIHUqQFLHV�GHO�
&HUFDGRU�PLWMDQoDQW�HO�:HE�,PSRUWHU��FRPSOHPHQW�GHO�QDYHJDGRU��

Ä

https://www.uab.cat/biblioteques/
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,QVHUW�,PDJH

,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�&DWjOHJ�
FRO�ODERUDWLX�GH�0HQGHOH\
(O�FDWjOHJ�FROăODERUDWLX�GH�0HQGHOH\�V·DOLPHQWD�GH�OHV�UHIHUqQFLHV�TXH�
LQFORXHQ�HOV�XVXDULV��3RWV�FHUFDU�D�0HQGHOH\�:HE�FOLFDQW������������L�V·REULUj�
XQ�JUXS�GH�SHVWDQ\HV�HQWUH�OHV�TXDOV�WUREDUjV�3DSHUV�

$�0HQGHOH\�'HVNWRS�SRWV�IHU�HO�PDWHL[�DPE�/LWHUDWXUH�6HDUFK�

Å



��

,PSRUWDU�UHIHUqQFLHV�²�&DWjOHJ�
FRO�ODERUDWLX�GH�0HQGHOH\

(OV�3')�TXH�SXJXLV�WUREDU�DOV�HQOODoRV�DO�WH[W�FRPSOHW�QR�HV�SRGHQ�
LPSRUWDU�GLUHFWDPHQW�D�0HQGHOH\��6·KDQ�GH�GHVFDUUHJDU�D�O·RUGLQDGRU�L�
GHVSUpV�LPSRUWDU�ORV�PLWMDQoDQW�'UDJ�DQG�'URS�

$�OD�OOLVWD�GH�UHVXOWDWV�SRWV�YHXUH�

Å

$FFpV�DO�WH[W�FRPSOHW�GH�O·DUWLFOH�VL�pV�
XQ�UHFXUV�VXEVFULW�SHU�OHV�%LEOLRWHTXHV�
GH�OD�8$%�L�VL�HVWjV�FRQQHFWDW�D�OD�
[DU[D�GH�OD�8$%

8VXDULV�
0HQGHOH\�
TXH�WHQHQ�
DTXHVWD�
UHIHUqQFLD�DO�
VHX�FRPSWH

&LWHV�GH�
O·DUWLFOH�
VHJRQV�
6FRSXV

,PSRUWD�OD�
UHIHUqQFLD�D�OD�
WHYD�ELEOLRWHFD�
0HQGHOH\



��

,QVHUFLy�GH�UHIHUqQFLHV�PDQXDOPHQW
0HQGHOH\�:HE��/LEUDU\������FROXPQD�HVTXHUUD������������������������$GG�HQWU\�
PDQXDOO\

0HQGHOH\�'HVNWRS��)LOH��������$GG�(QWU\�0DQXDOO\

� 6HOHFFLRQD�DO�GHVSOHJDEOH�HO�WLSXV�GH�GRFXPHQW�

7DQW�DO�'HVNWRS�FRP�D�0HQGHOH\�ZHE
D�OD�FROXPQD�GH�OD�GUHWD��

DO�ILQDO�GHOV�GHWDOOV�GH�OD�UHIHUqQFLD��
�YHXUjV�OD�SRVVLELOLWDW�G·H[FORXUH�

OD�UHIHUqQFLD�GHO�&DWjOHJ�GH�0HQGHOH\�

Æ



��

6LQFURQLW]DFLy
7DQW�VL�WUHEDOOHV�DPE�OD�YHUVLy�ZHE�FRP�VL�KR�IDV�DPE�OD�YHUVLy�G·HVFULSWRUL��
pV�LPSRUWDQW�TXH�PDQWLQJXLV�VLQFURQLW]DWV�HOV�FDQYLV�TXH�IDFLV�D�OHV�GXHV�
YHUVLRQV��



�

2UJDQLW]DU�OD�WHYD�ELEOLRWHFD
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2UJDQLW]DU�OD�WHYD�ELEOLRWHFD

*HVWLRQDU�OHV�FDUSHWHV
2UGHQDU�UHJLVWUHV��0DUFDU�ORV�L�

GHVPDUFDU�ORV
(GLWDU�OHV�GDGHV�GHO�

UHJLVWUH

(W�UHFRPDQHP�WUHEDOODU�DTXHVW�DSDUWDW�DPE�0HQGHOH\�'HVNWRS�
SHUTXq�GRQD�PpV�SUHVWDFLRQV�

$�FRQWLQXDFLy�YHXUjV�FRP�
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2UGHQDU�UHJLVWUHV��PDUFDU�ORV�L�
GHVPDUFDU�ORV
3HU�RUGHQDU�HOV�UHJLVWUHV�IHV�FOLF�VREUH�HO�QRP�GH�OD�FROXPQD�SHU�OD�TXH�YROV�TXH�
V·RUGHQLQ��DXWRU��WtWRO��DQ\���

7DPEp�SRWV� IHU�TXH� VXUWLQ�SULPHU�HOV�SUHIHULWV�� HOV� OOHJLWV� R�HOV�TXH� WHQHQ�XQ�3')�
DVVRFLDW�

$PE�XQ�VHJRQ�FOLF��LQYHUWLUjV�O·RUGUH�

��/OHJLW����������1R�OOHJLW�
3')

3RWV�PDUFDU�HOV�UHJLVWUHV�FRP�D�SUHIHULWV��������

0HQGHOH\�FRQVLGHUD�HOV�UHJLVWUHV�´OOHJLWVµ�VL�V·KD�
DFFHGLW�DO�3')��SHUz�SRWV�FDQYLDU�DTXHVWD�
PDUFD�

3UHIHULW�



�

(GLWDU�OHV�GDGHV�GHOV�UHJLVWUHV
3RWV�HGLWDU�WRWHV�OHV�GDGHV�GHO�UHJLVWUH�

$VVHJXUD·W�TXH�HO�WLSXV�GH�GRFXPHQW�pV�
HO�FRUUHFWH�

$O�FDPS�7DJV�SRWV�SRVDU�OHV�WHYHV�
SUzSLHV�HWLTXHWHV��3HU�H[HPSOH��7)*��

3RWV�ILOWUDU�HOV�UHJLVWUHV�XWLOLW]DQW�OHV�
HWLTXHWHV�TXH�KDJLV�FUHDW�

6L� SUqYLDPHQW� KDV� PDUFDW� GHV� GH� OD� FROXPQD� FHQWUDO� GLYHUVHV�
UHIHUqQFLHV��DTXHVWV�FDQYLV�HV�IDUDQ�D�WRWHV�HOOHV��0DUFD�OHV�UHIHUqQFLHV�
TXH�YXOJXLV�HGLWDU�SUHVVLRQDQW�&RQWURO�L�IHQW�FOLF�
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&UHDU�FDUSHWHV�SHUVRQDOV
&UHDWH�)ROGHU�GH�OD�FROXPQD�HVTXHUUD�
R�LFRQD�

3HU�FUHDU�XQD�VXEFDUSHWD�FDO�
VHOHFFLRQDU�OD�FDUSHWD�PDUH�L�FOLFDU�OD�
PDWHL[D�LFRQD�

%RWy�GUHW�GH�UDWROt�������5HQDPH�IROGHU�R�
5HPRYH�IROGHU�

8QD�DOWUD�RSFLy�SHU�HVERUUDU�FDUSHWHV�������
0\�/LEUDU\��VHOHFFLRQDU�OD�FDUSHWD�TXH�
YROV�HVERUUDU�L�FOLFDU����

5HDQRPHQDU�L�HVERUUDU�
FDUSHWHV



�

*HVWLRQDU�OHV�UHIHUqQFLHV�
6L�RUJDQLW]HV�OHV�WHYHV�UHIHUqQFLHV�HQ�FDUSHWHV�

� 5HIHUqQFLHV�D�PpV�G·XQD�FDUSHWD��VL�YROV�TXH�XQD�UHIHUqQFLD�HVWLJXL�D�PpV�
G·XQD�FDUSHWD��OD�SRWV�VHOHFFLRQDU�L�DUURVVHJDU�DPE�HO�UDWROt�ILQV�D�O·DOWUD�
FDUSHWD�RQ�WDPEp�YROV�TXH�DSDUHJXL��/D�UHIHUqQFLD�TXHGDUj�WDQW�D�OD�
FDUSHWD�RULJLQDO�FRP�D�OD�QRYD�FDUSHWD�GH�GHVWLQDFLy�

� (OLPLQDFLy�GH�UHIHUqQFLHV�GLQV�G·XQD�FDUSHWD��VHOHFFLRQD�OHV�UHIHUqQFLHV��
IHV�FOLF�DPE�HO�ERWy�GUHW�GHO�UDWROt�L�HVFXOO�O·RSFLy�5HPRYH�IURP�FROOHFWLRQ��
R�Ep�SUHP�OD�WHFOD�6XSU��4XDOVHYRO�GH�OHV�GXHV�RSFLRQV�WUHX�OHV�
UHIHUqQFLHV�GH�OD�FDUSHWD�HQ�T�HVWLy��6L�OHV�UHIHUqQFLHV�HVWDYHQ�
JXDUGDGHV�HQ�XQD�VROD�FDUSHWD��DQLUDQ�D�SDUDU�D�O·HVSDL�8QVRUWHG�
GRFXPHQWV��6L�OHV�UHIHUqQFLHV�HVWDYHQ�JXDUGDGHV�D�PpV�G·XQD�FDUSHWD��
HV�PDQWLQGUDQ�D�OD�UHVWD�GH�FDUSHWHV��QL�V·HOLPLQDUDQ�QL�HV�PRXUDQ��

� (OLPLQDFLy�GHILQLWLYD�GH�UHIHUqQFLHV��VHOHFFLRQD�OHV�UHIHUqQFLHV��IHV�FOLF�
DPE�HO�ERWy�GUHW�GHO�UDWROt�L�WULD�O·RSFLy�'HOHWH�GRFXPHQWV��/HV�UHIHUqQFLHV�
�L�HOV�GRFXPHQWV�DGMXQWV��VL�Q·KL�KDYLD��V·HOLPLQHQ�GH�WRWHV�OHV�FDUSHWHV�RQ�
HUHQ��(OV�SRGUjV�YHXUH�D�OD�SDSHUHUD��7UDVK��$OO�GHOHWHG�GRFXPHQWV��



�

*HVWLRQDU�OHV�UHIHUqQFLHV
6L� WUHEDOOHV� DPE� HOV� DSDUWDWV� $OO� GRFXPHQWV�� 5HFHQWO\� DGGHG� L� 8QVRUWHG�
GRFXPHQWV�L�QR�DPE�FDUSHWHV�

� (OLPLQDFLy�GH�UHIHUqQFLHV��VHOHFFLRQD�OHV�UHIHUqQFLHV� L�SUHP�OD�WHFOD�6XSU��
7DPEp�SRWV�IHU�FOLF�DO�ERWy�GUHW�GHO�UDWROt�L�VHOHFFLRQDU�'HOHWH�GRFXPHQWV�

/HV� UHIHUqQFLHV� �L� HOV�GRFXPHQWV�DGMXQWV�� VL� Q·KL� KDYLD�� V·HOLPLQHQ� L� YDQ�D�
SDUDU� D� OD� SDSHUHUD� �7UDVK��� 'HV� GH� OD� SDSHUHUD� SRWV� HOLPLQDU�OHV�
GHILQLWLYDPHQW�R�UHVWDXUDU�OHV�

� 'HWHFFLy�GH�UHIHUqQFLHV�GXSOLFDGHV��IHV�FOLF�D�7RROV����&KHFN�IRU�GXSOLFDWHV�
L� WUREDUjV� OHV�UHIHUqQFLHV�TXH�KDJLQ�HVWDW�DIHJLGHV�PpV�G·XQD�YHJDGD��(W�
SHUPHWUj�XQLILFDU�OD�WHYD�ELEOLRWHFD�



�

9LVRU�GH�3')��LQFORXUH�QRWHV

6HOHFFLRQDQW�XQ�DU[LX�3')�
�������������
���������������GHVWDFD�XQ�WH[W�GHWHUPLQDW��3RWV�VHOHFFLRQDU�HO�FRORU�D
������������
���������������FUHD�XQD�QRWD�DOOj�RQ�WLQJXLV�HO�FXUVRU
������������
���������������VHOHFFLRQD�XQD�SDUW�GHO�WH[W

3HU�GHVIHU�HOV�FDQYLV��(GLW�������8QGR�R�&WUO�=

���������
0HQGHOH\�:HE
9LVRU�GH�3')�TXH�SHUPHW�FHUFDU�GLQV�HO�GRFXPHQW��FUHDU�QRWHV��L�
GHVWDFDU�FRQWLQJXW�GLQV�GRFXPHQWV�3')�DPE�OHV�RSFLRQV�GHO�PHQ~�
VXSHULRU�

0HQGHOH\�'HVNWRS�Wp�XQ�YLVRU�GH�3')�TXH�SHUPHW�FUHDU�QRWHV��FRSLDU�
XQD�SDUW�GHO�WH[W�L�GHVWDFDU�FRQWLQJXW�GLQV�GRFXPHQWV�3')�

,�VL�YROV�IHU�DQRWDFLRQV��VXEUDWOODU��FRSLDU�WH[W�GHOV�3')�SHU�DO�WHX�
WUHEDOO���



�

,QVHULU�L�OOLVWDU�OD�ELEOLRJUDILD�
HQ�XQ�WH[W

7RW�DTXHVW�DSDUWDW�HV�WUHEDOOD�
GHV�GH�0HQGHOH\�'HVNWRS



�

,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
3HU�LQVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W�KDV�GH�WHQLU�LQVWDOăODW�HO�

&LWDWLRQ�3OXJLQ�IRU�0LFURVRIW�:RUG�

9pV�D�7RROV�������,QVWDOO�06�:RUG�3OXJLQ�

&DO�WHQLU�HO�:RUG�WDQFDW�SHU�LQVWDOăODU�HO�3OXJLQ�



�

,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
8Q�FRS�LQVWDOăODW�HO�3OXJLQ�DO�SURFHVVDGRU�GH�WH[WRV��D�OD�SHVWDQ\D�
5HIHUqQFLHV�GHO�:RUG�YHXUjV�O·HLQD�0HQGHOH\�&LWH�2�0DWLF�

�����6HOHFFLRQD�O·HVWLO�GH�FLWDFLy��

�����,QVHUW�&LWDWLRQ��)HV�FOLF�D�,QVHUW�&LWDWLRQ�
� 23&,Ð����FHUFD��VHOHFFLRQD�L�LQVHUHL[�OD�
UHIHUqQFLD�GHV�GH�OD�SDQWDOOD��
HPHUJHQW��

�

�
�

�

Ã
ÂÃ

Â
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,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
������,QVHUW�&LWDWLRQ��
� 23&,Ð����7ULD�*R�WR�
0HQGHOH\�L�VHOHFFLRQD�
GLUHFWDPHQW�OD�UHIHUqQFLD�
GHV�GHO�'HVNWRS�DPE�OD�
LFRQD�&LWH

�

�

�

�

Ã
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,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
3HU�PRGLILFDU�XQD�FLWD��XQ�FRS�LQVHULGD�OD�FLWDFLy�DO�WHX�
GRFXPHQW��VHOHFFLRQD�OD�DPE�HO�UDWROt��9HXUjV�TXH�D�
0HQGHOH\�&LWH�2�0DWLF�DSDUHL[�O
RSFLy�(GLW�&LWDWLRQ��IHV�
FOLF�VREUH�HOOD�

$�OD�ILQHVWUD�HPHUJHQW��
FOLFD�VREUH�OD�FLWDFLy�L�
DSDUHL[HUDQ�OHV�RSFLRQV�
SHU�HGLWDU�OD
3RWV�DIHJLU��SHU�H[HPSOH��
XQD�SjJLQD�

�
�

�



�

,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
����,QVHUW�%LEOLRJUDSK\��JHQHUD�OD�ELEOLRJUDILD�GH�PDQHUD�DXWRPjWLFD����

�,QFORXUj�OHV�UHIHUqQFLHV�FLWDGHV�DO�WHX�WUHEDOO�
Ä



�

,QVHULU�OD�ELEOLRJUDILD�HQ�XQ�WH[W
� 6W\OH��SRWV�VHOHFFLRQDU�L�FDQYLDU�GH�O·HVWLO�ELEOLRJUjILF�DPE�HO�TXDO�YROV�
LQVHULU�OD�FLWDFLy�L�JHQHUDU�OD�OOLVWD�GH�UHIHUqQFLHV�R�OD�ELEOLRJUDILD�����
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Què són els drets d’autor?
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Drets d’autor – Què són?

AUTOR/

CREADOR

Automàticament ADQUIREIX UNS DRETS sobre la seva obra 

que cal respectar, encara que aquesta es trobi de forma lliure per Internet i en 

qualsevol format: fotografia, article, etc.

La disponibilitat d’una obra a Internet NO implica 

l’absència de drets

Font: Freepik

http://www.freepik.com/
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Drets d’autor – Tipus de drets

DRETS MORALS

Integritat
Impedeix qualsevol alteració 
de l’obra que pugui causar 

perjudici a l’autor

Paternitat
Ser reconegut com a autor 

de l’obra

DRETS PATRIMONIALS 
O D’EXPLOTACIÓ

Reproducció: 
còpies. Límits: còpia 
privada, per recerca

Distribució de 
còpies (venda, lloguer 

o préstec)

Comunicació 
accés a l’obra sense 

distribució d’exemplars

Transformació
Modificar adquirint la titularitat 

de l’obra derivada

Intransferibles
Sense límit temporal

Transferibles
70 anys des de la mort de 

l’autor

TFG al

Ex. Els pots transferir a d’altres 
per a distribuir, traduir o 
reproduir el teu TFG
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Drets d’autor: com respectar-los

Cal citar les fonts consultades per tal de:

• Reconèixer el treball dels altres

• Documentar la recerca realitzada

Cal citar tot el material emprat:

• Textos (llibres, articles, tesis, etc.)

• Imatges (il·lustracions, gràfics, figures, vídeos, etc.)

• Música, sons, etc.
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Drets d’autor

Per qualsevol dubte consulta el 

Blog de Propietat Intel·lectual i Accés Obert de la UAB

Insert Image

http://blogs.uab.cat/dretsautor/
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Llicències Creative 
Commons
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BY - Reconeixement BY – No comercial

Has de reconèixer l’autoria 
de manera apropiada, 

proporcionar un enllaç a la 
llicència i indicar si has fet 

algun canvi.

No pots fer un ús 
comercial de les obres 

derivades.

Llicències Creative Commons
Les llicències Creative Commons (CC) permeten als autors cedir 

gratuïtament a tercers els drets d’explotació de les seves obres, seguint 
els criteris de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els autors decideixen QUÈ permeten fer amb la seva obra:

SA – Compartir igual ND – Sense obra derivada

Si remescles, transformes o 
crees a partir del material, has 

de difondre les teves creacions 
amb la mateixa llicència que 

l’obra original.

Si remescles, 
transformes o crees a 
partir del material, no 

pots difondre el 
material modificat.

creativecommons.org

https://creativecommons.org/
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Drets d’autor – Llicències CC
Tipus de llicències

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2016/07/12/quins-tipus-de-llicencies-creative-commons-hi-ha/


4

Drets d’autor – Què permet cada 
tipus de llicència CC
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Llicències                al teu TFG al DDD

Per publicar el teu TFG  al DDD (repositori institucional de la UAB) 

hauràs de triar sota quina llicència vols que aparegui. 

La recomanada per la UAB pels TFG és la següent:  

• BY – Reconeixement. Qui faci servir el teu TFG t'haurà de reconèixer l'autoria 
de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si han fet 
algun canvi.

• SA – Compartir igual.  Si algú remescla, transforma o crea a partir del teu 
treball, l’autor haurà de difondre les seves creacions amb la mateixa llicència 
que l'obra original. 

Pots consultar totes les Llicències Creative Commons recomanades a 

la UAB

Llicència CC-By-Sa (Reconeixement -

Compartir igual) 

http://creativecommons.org/
https://ddd.uab.cat/record/129205
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Què pots incloure al TFG?
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Drets d’autor - Què pots incloure al 
teu TFG?

• un fragment de text 

d'una altra obra?

• una imatge?

• una captura de 

pantalla? 

• una piulada?

Autor: Dooder / Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/diseno-hombre-dudando_987207.htm
http://www.freepik.com/
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Drets d’autor – Respectar els drets vs 
Plagi

• Quan elaboris el TFG has de respectar els drets 

d’autor

• COPIAR una obra (imatge, fotografia, notícia, 

tuit…) o un fragment de text d’un treball ja 

publicat sense citar-lo és PLAGI



4

Drets d’autor – Evitar el Plagi

Com evitar el plagi?

Parafrasejant: explicant amb les 
teves pròpies paraules el que 

ha dit una altra persona 

Citant qualsevol dada, imatge 
o text que no sigui propis

• Per llei hem de respectar la 

paternitat

• Per justificar la teva pròpia 
recerca
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Drets d’autor – Dret de cita

Si utilitzes continguts protegits... pots acollir-te al 

DRET DE CITA

És la facultat que es dóna a qualsevol usuari per incorporar part 

d’una obra protegida en una de pròpia, de forma limitada, sense 

haver de demanar autorització a l’autor

Quan es compleixin aquestes condicions simultàniament:

• Amb finalitat docent o investigadora (elaborar el TFG)

• Amb finalitat d’il·lustrar les teves explicacions (anàlisi, 
comentari o judici crític)

• De forma proporcionada: són un complement del teu 
treball (imatges senceres)

• Sobre imatges i textos ja divulgats
• Citant font i autor del document original

Quan puc fer ús del dret de cita? 
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Drets d’autor – Dret de cita

Et cal el PERMÍS DE L’AUTOR, per 

escrit, i per un ús en concret

I si no compleixo les condicions?

Font: Freepik

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Opció 1 - Fes 
les teves 

pròpies fotos 
o dissenys

Opció 2 – Utilitza 
continguts 

d’accés obert

Utilitza el filtre “drets 
utilització” de la cerca 
avançada de Google

Busca als cercadors 
d’imatges i sons que 

trobaràs a la guia 
Recursos audiovisuals i 

drets d’autor

Opció 3 –
Continguts 
protegits

Et cal el PERMÍS DE 
L'AUTOR, per escrit, i 

per un ús en concret. 
En alguns casos, 
però, ens podem 

acollir al dret de cita

Drets d’autor – Imatges, fotografies...
Qualsevol recurs audiovisual que es troba a Internet té DRETS D’AUTOR

Que estigui disponible al web NO significa que no tingui els drets que la llei li 
reconeix a l’autor de l’obra (reproducció, distribució, comunicació pública, etc.)

A les llicències CC l’autor indica QUÈ es pot fer amb el material sense demanar-li permís

Què pots incorporar al teu TFG?

Font: Freepik

https://www.google.cat/advanced_search?hl=ca&fg=1
https://ddd.uab.cat/record/108435
https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
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Drets d’autor – Xarxes socials

• En principi la persona que puja continguts a les xarxes socials ha de 
disposar els corresponents drets i n’és el responsable

• La plataforma no té responsabilitats a no ser que conegui que es 

vulneren drets de tercers

• Consulteu els apartats legals de les webs, on sovint, queden 

especificats els drets reservats i cedits

Quin ús es pot fer de les captures de pantalla, fragments de 

textos, piulades o imatges de persones procedents de les 
xarxes socials?

Els continguts protegits per drets de propietat intel·lectual existents a 

les xarxes socials s’han de tractar com qualsevol altre contingut 

ubicat en un altre suport (llibres, llocs web...)

Qui té els drets d’autor dels continguts publicats a les 
xarxes socials? 
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Altres drets al TFG
Dades personals, dades confidencials, dret d’imatge



2

Dades personals al TFG

Per poder incorporar dades de caràcter personal al TFG cal el 
CONSENTIMENT previ de l’usuari o usuaris implicats

CATEGORIES ESPECIALS DE DADESDADES PERSONALS

Són dades personals que revelen informació 

considerada especialment sensible i 
mereixedora d’una protecció reforçada:

• Origen ètnic o racial
• Opinions polítiques
• Conviccions religioses o filosòfiques
• Afiliació sindical
• Dades genètiques
• Dades biomètriques
• Dades de salut
• Vida sexual
• Orientació sexual

Informació referida a persones físiques 

identificades o identificables: 

• Nom i cognoms
• DNI, Passaport, NIU o qualsevol altre 

document identificatiu
• Adreça postal o electrònica
• Edat
• Sexe
• Data de Naixement
• Nacionalitat
• Adreça IP de l’ordinador
• Fotografies
• Veu
• Característiques físiques
• Dades de geolocalització
• etc…



3

Dades  personals al TFG

• Si cal incloure dades personals, has d’anonimitzar.

• En el cas de les categories especials de dades el 

consentiment ha de ser sempre explícit. Per tant, hauràs 

de recollir aquest consentiment de manera que puguis 
demostrar, si cal, haver-lo obtingut.

• Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs 

implicaria una cessió de dades que constitueix una 

infracció molt greu, castigada amb una multa de fins 
600.000 euros.

• En acabar el treball, s’ha de destruir la informació des del 

moment en què les dades ja no són necessàries per la 
finalitat per la qual van ser recollides.

https://blogs.uab.cat/dretsautor/2015/06/22/que-haig-de-fer-si-el-meu-treball-conte-dades-sensibles/
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Dades confidencials al TFG

• Si fas servir dades confidencials d'empreses al teu treball 

hauràs de seguir el Protocol de confidencialitat en TFG de 
la Facultat d’Economia i Empresa:

Si l’estudiant utilitza dades de caràcter confidencial d’empreses o 

institucions en el seu TFG i/o el realitza en una estada en una 

empresa o institució, s’estableix que l’estudiant i l’empresa hauran 

de signar un acord de confidencialitat en el qual haurà de constar, 

per una banda, la informació que s’ha de tractar de manera 

confidencial i, d’altra banda, una autorització de l’empresa a 

l’estudiant per presentar el TFG davant del professor-tutor i, si 

s’escau, del tribunal avaluador, l’Annex 1 conté un document amb 

les pautes sobre aquest tipus d’acord.
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Dret d’imatge al TFG
Si el TFG ha d’incloure fotografies, vídeos, etc. on apareguin persones, 

cal que hagin signat un document de cessió dels drets d’imatge

MODEL DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA

Jo, [nom sencer de la persona que serà fotografiada i/o enregistrada]
Amb DNI [de la persona que serà fotografia i/o enregistrada]

Faig constar:
Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos enregistrats per [nom sencer de l’alumne] que tingui com a 
l’elaboració del seu Treball Fi de Grau  i, conseqüentment, reconec que l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, 
ni constitueix cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de 
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a [nom sencer i 
DNI de l’alumne], tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, en totes les modalitats d’explotació, per 
tot el mon i per tot el temps de la seva durada.

Que conec que l’esmentat Treball Fi de Grau és susceptible de fer-se’n comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de 
la UAB (DDD) per la qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert al  Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a 
la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) reconeixent que he estat degudament informat per part de la UAB que puc exercir els meus 
drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte de les meves dades enviant un escrit, 
acompanyant una fotocòpia del DNI, dirigida a la Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

I perquè així consti signo la present,

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [dia, mes i any]

www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjg69qfvejhAhVECxoKHb3_C2QQFjABegQIARAC&url=http://www.uab.cat/doc/cessiodretsimatge&usg=AOvVaw0DlwW5KZDi5DFT9-9oScby
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Altres drets al TFG

Més informació:

• Preguntes més freqüents sobre dades personals (UAB)

• Preguntes més freqüents sobre drets d’imatge (UAB)

• Reglament General de Protecció de Dades (Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades) 

https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/dades-personals/
https://blogs.uab.cat/dretsautor/category/imatges-i-audiovisuals/
http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/
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El plagi
Què és i com evitar-lo
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El plagi

• Què és?  Ocultar les fonts utilitzades i fer passar per nostres 

idees o fragments de text que s'han copiat d'altres treballs.

Alguns exemples de plagi:

• Copiar el treball d’un company o companya sense reconèixer la seva autoria.

• Tallar i enganxar fragments de texts trobats a llibres o a internet sense reconèixer la 

seva autoria.

• Parafrasejar les idees d’altres sense reconèixer la seva autoria.

• Incorporar un dibuix o un gràfic sense reconèixer la seva autoria.

• Reutilitzar material propi sense indicar la referència al treball anterior, es considera 

autoplagi.

• Com evitar-lo?

- Citant qualsevol dada, imatge o text.

- Parafrasejant: Explicar amb les teves pròpies 

paraules el que ha dit una altra persona, reconeixent la 

seva autoria.

https://e-aules.uab.cat/2019-20/mod/page/view.php?id=16810
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El plagi

• La UAB té una política molt estricta contra el plagi. Posa a 

l’abast del professorat un seguit d’eines informàtiques 

capaces de detectar el plagi als treballs que s’hi lliuren.

• No obstant això, a la Universitat creiem que la majoria de 

casos de plagi no són fruit de la intencionalitat, de la 

deshonestedat, sinó de la ignorància. Una ignorància 

sobre un aspecte clau de la feina acadèmica: citar 

correctament. 

• Recorda: has signat un document de compromís d’obra 

original.
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Resum – Bones i males pràctiques

• Si sóc coautor d’un TFG publicar-lo sense l’acord 

de l’altre autor.

• Incloure com annex articles protegits.

• Incloure dades personals. Exemple: DNI, telèfon 
o correu-e.

• Incloure fragments d’obres que es troben al 

domini públic sense citar l’autor.
La paternitat és un dret moral sense límit temporal.

• Incloure dades d’empresa.
Per a dades protegides d’empresa cal el consentiment 
exprés de l’empresa.

• Incloure imatges de Google imatges o de les 

xarxes socials.
No sense comprovar si es poden reutilitzar. Internet no 
és sinònim de “no drets”.

• Reproduir les entrevistes (fragments o senceres) 

que he realitzat.
Caldria prèviament sol·licitar el permís.

• Incorporar fotos, dissenys o gràfics que he 

elaborat sense indicar-ne l’autoria.

• Signar el treball.

✔ Publicar el meu TFG on vulgui mentre conservi els 

drets d’explotació.

✔ Fer ús del dret de cita tal i com estipula la llei.

✔ Incloure enllaços a documents o pàgines 

d’Internet.
Sempre que no tinguem coneixement que aquests 
documents o pàgines siguin  il·lícites i vulnerin drets de 
tercers. Compte! Amb les webs de pel·lícules o sèries.

✔ Reproduir sense autorització disposicions legals o 

reglamentàries, resolucions dels òrgans 

jurisdiccionals o actes, acords, deliberacions i 

dictàmens dels organismes públics.

✔ Incloure fotografies que he fet a persones si 
m’han fet la cessió dels drets d’imatge. 
A l’annex hi posarem el model utilitzat però no les 
autoritzacions amb les dades.

✔ Fes ús de la icona © sense fer una inscripció 

oficial.

✔ Utilitzar obres d’art plàstiques (pintures, dibuixos, 

plànols, escultures...) o fotografies íntegres per a 

anàlisi, crítica o comentari.

✔ Utilitzar lliurement les obres de domini públic.

✔ Utilitzar meres fotografies (no artístiques) passats 

25 anys de la data de realització. Autor: Smashicons / Font: Flaticon

https://www.flaticon.com/free-icon/error_148766#term=cross&page=1&position=1
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Presentació escrita
Estructura
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Estructura 

• Portada

• Resum i paraules clau

• Dedicatòria o agraïment

• Sumari o Taula de contingut

• Taula d’il·lustracions

• Llista d’abreviacions o símbols

Parts 
introductòries

• Introducció

• Cos central

• Bibliografia
Cos del treball

• Annexos o apèndixsAnnexos
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Parts introductòries 

Insert Image

Portada

Resum i paraules clau

Dedicatòria o agraïment

Sumari o Taula de contingut

Taules d’il·lustracions

Llista d’abreviacions o símbols

1

2

3

4

5

6
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Parts introductòries 

Títol: subtítol

Autor/a 

Tutor/a

Tipus de treball

Titulació

Centre / Institut

Data de lliurament

Portada1

Per obtenir els logotips de la UAB

http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab-cei/itineraris/identitat-i-imatge-corporativa/logotip-en-diferents-formats-1345708315823.html
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Parts introductòries 

Resum i paraules clau2

• Explica de forma concisa el contingut i la

naturalesa del treball.

• Normalment entre 200-500 paraules.

Cal seguir les indicacions que et doni el tutor/a.

Resum  / Abstract

Paraules clau / 

Keywords

• Acompanyen el resum.

• Es recomana posar com a mínim 3 i

màxim 10.

En ambdós casos:

✔ Ha d’estar en la llengua del document i, si escau, incloure la traducció en anglès.

✔ Apareix en una sola pàgina precedit del títol ‘Resum i Paraules clau’.
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Parts introductòries 

Dedicatòria o agraïment3

• Text breu que es col·loca normalment darrera la portada.

• Text on agraeixes l’ajuda que has rebut per part del tutor,

col·laboradors, entitats, etc. També pots incloure agraïments

més personals no estrictament acadèmics.

• Acostuma a tenir un to personal i subjectiu, diferent de la

resta del treball.

• Els agraïments han d’anar en un full a part, precedits del títol

Agraïments. No s’hi ha de posar el número de pàgina.

Per més informació: Agraïments. Dins Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB): Llibre 
d’estil. Recuperat de http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2158
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Parts introductòries 

Sumari o taula de contingut4

• Amb tots els capítols, apartats i

subapartats, bibliografia i

annexos i la numeració que els

encapçala.

• L’ús de caràcters de diferents

mides i tipus contribueix també

a visualitzar l’estructura del

treball.

• És convenient automatitzar-lo

amb el processador de textos.

Sumari = Només recull els títols dels capítols.

Taula de contingut = Recull els títols dels capítols i els seus apartats.

Presentació .................................. 5

1. TÍTOL DEL CAPÍTOL .................... 7

1.1. Títol de l’apartat ................... 7

1.1.1. Títol del subapartat ........... 9

1.1.2. Títol del subapartat ...........11

Bibliografia .................................. 21

Annexos ...................................... 23

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Parts introductòries 

Taules d’il·lustracions5

• Aquests índexs s’han de situar 

darrera la taula de continguts i en 

pàgines a part. 

• La llista reprodueix el número 

d’ordre de cada il·lustració, el títol 

que porta i indica el número de la 

pàgina on es troba.

• És convenient automatitzar-la amb 

el processador de textos, per 

possibles actualitzacions.
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Parts introductòries 

Llista d’abreviacions o símbols6

Llista d’abreviacions 
(opcional)

• Conté les abreviatures, les sigles i els símbols

que s’utilitzen d’una manera més repetitiva.

• Al costat de l’abreviació o símbol has

d’indicar la paraula o enunciat complet que

hi correspon.

• S’ordenen alfabèticament, precedides del

títol ‘Llistat d’abreviacions’.

•f. (per foli)

•dir. (per director)
Abreviatures

•DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

•ONU. Organització de les Nacions Unides
Sigles i acrònims

•m (metre)

•€ (euro)
Símbols

També es pot 

col·locar 

després de la 
bibliografia
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Parts introductòries 

Llista d’abreviacions6

• Les abreviatures has de redactar-les en la

llengua del treball, exceptuant l’edició, que

l’hauràs de fer en la llengua del document
citat.

Principals 

abreviatures 

per a la 

bibliografia 

en llengua 
catalana

Consulteu

• llengua.gencat.cat/web/.content/documents

/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf

• www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-

dudas/apendices/abreviatures

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/abrevia.pdf
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviatures
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Cos del treball

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Introducció

Cos central

Llista de referències

7

8

9
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Cos del treball

Introducció7

Presentació clara i breu (entre 1 i 3 pàgines):

• Motivació del tema triat.

• Perspectiva des de la qual s’aborda la recerca.

• Antecedents i/o context on s’emmarca.

• Què es vol demostrar i com (hipòtesi, objectius i

metodologia emprada).

• Estructura del treball, si s’escau.

Sovint es redacta després de finalitzar el treball.

Cal captar 

l’atenció del 

lector des 

del primer 
paràgraf!!
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Cos del treball

Cos central8

• Desenvolupa els continguts:

▪ Metodologia emprada (tipus de mostra i d’estudi,

limitacions geogràfiques, proves, recollida de dades,

etc.).

▪ El marc teòric, teories prèvies i tendències sobre el tema.

▪ Anàlisi de resultats: les explicacions, arguments i anàlisis

fetes en tot el procés.

▪ Per últim, les conclusions que verificaran o no la hipòtesi

inicial.

• S’estructura en capítols, apartats i subapartats.
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Cos del treball

Cos central8

• Apartats i

• Subapartats

Capítols
Grans divisions del treball que
s’organitzen de forma lògica i
progressiva en

Els capítols, apartats i subapartats han de dur un títol que 

presenti el contingut i han d’anar numerats.

Els comentaris o explicacions marginals es presenten en 

forma de notes fora del text, a peu de pàgina.

Capítols, apartats i subapartats
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Cos del treball

Cos central8 Capítols, apartats i subapartats

Font: Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic: Eumo, p. 53

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat
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Cos del treball

Cos central8 Conclusions

Les conclusions no han de ser un resum del que has 

exposat al treball.

• Resultats del treball en relació als objectius i/o la

hipòtesi exposada en la introducció.

• Demostració que s’han assolit els objectius.

• Problemes detectats i propostes de solucions.

• Aplicació pràctica del coneixement.

• Apuntar, si escau, possibles línies de continuïtat en la

recerca.
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Cos del treball

Llista de referències9

• És la llista, ordenada

alfabèticament, que conté les

informacions que identifiquen

tots els documents citats en el
text.

• S’hi inclouen tant llibres com

articles de revista, publicacions

periòdiques, ponències, articles

de premsa, webs, legislació,

jurisprudència, tant en suport
paper com digital.

• Cal utilitzar l’estil bibliogràfic
recomanat.

Font: Dasí, A., Elter, F., Gooderham, P. N. i Pedersen, T. (2017). New Business 
Models In-The-Making in Extant MNCs: Digital Transformation in a Telco. 
Advances in International Management, 30, 29-53. 
https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001

CONSULTA

l’apartat de 

Citacions, 

Referències 

Bibliogràfiques 

i Bibliografia

https://doi.org/10.1108/S1571-502720170000030001
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Annexos o apèndixs

Annexos o apèndixs10

• Material que complementa i que no s’ha inclòs en el treball

(Ex.: plànols, fotografies, etc.).

• S’hi inclouen quan les fonts utilitzades són de difícil consulta

per al lector.

• Reprodueixen literalment la font, sense afegir cap
comentari. Has d’indicar la procedència del document.

• Una pàgina per cada annex amb un títol precedit de la

paraula ‘annex’, la numeració corresponent i un punt.

• Han d’aparèixer en el sumari i amb paginació correlativa.
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Presentació escrita
Format



2

Presentació formal 

Pàgines: esquema general

Marges

Numeració

Taules i figures

Divisions del text: els títols

Paràgrafs i interlineat

Tipografia

1

2

3

4

5

6

Ja has seguit les pautes que t’ha donat el tutor?

7
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Presentació formal 

Pàgines: esquema general1

• Text alineat a l’esquerra.

• Les pàgines han de contenir la 

mateixa quantitat de text, entre 30-

32 línies, segons la mida de la lletra i 

l’interlineat.

• Les pàgines van numerades a la 

part inferior, al centre o al marge 
dret.

• Les pàgines poden tenir capçaleres 

o peus de pàgina, amb el títol del 

treball, per exemple.

Font: Freepik

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

https://www.freepik.es/vector-gratis/notas-paper-coloridas-chinchetas_1013490.htm
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Presentació formal 

Marges2

• És millor que el disseny de la pàgina sigui estret i amb 

marges amplis.

• Poden variar entre 2,5 i 3 cm. Normalment els valors 

estàndard en estil APA són:

✔ Marge superior: 2,54 cm – Marge inferior: 2,54 cm

✔ Marge esquerre: 2,54 cm – Marge dret: 2,54 cm

✔ Encapçalament: 1,25 cm – Peu de pàgina: 1,25 cm

Cal seguir les indicacions que et doni el tutor/a.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Presentació formal

Numeració3

• Les pàgines han d’estar numerades 

per tal de facilitar la localització dels 

capítols, apartats i subapartats.

• S’utilitzen xifres aràbigues.

• Es compten totes les pàgines, 

incloses les de cortesia, però la 

numeració apareix impresa a partir 

de la pàgina del sumari, fins al final 

del treball.

• La bibliografia i els annexos porten 
la numeració corresponent.

Presentació .................................. 5

1. TÍTOL DEL CAPÍTOL .................... 7

1.1. Títol de l’apartat ................... 7

1.1.1. Títol del subapartat ........... 9

1.1.2. Títol del subapartat ...........11

Bibliografia .................................. 21

Annexos ...................................... 23

RECOMANAT!

Numeració 

centrada a la 

part inferior 
de la pàgina
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Presentació formal 

Taules i figures3

• Taules:

✔ Text disposat de manera especial que facilita la lectura del 
treball.

✔ Si s’extreu d’un altre treball s’indica la font de referència.

✔ S’intercala entre dos paràgrafs, amb interlineat doble i
centrada.

✔ La numeració es col·loca al peu precedida de la indicació
Taula o Quadre. (Ex.: Taula 1)

✔ La tipografia acostuma a ser més petita que el text del treball.

• Figures: 

✔ Dibuix o gràfic que ajuda a il·lustrar el text.

✔ Sol contenir dades quantificables.

✔ Es col·loca i numera igual que les taules, però amb la indicació

Figura o Fig.(Ex.: Fig. 1)

Consulteu sempre les indicacions del tutor/a.
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Presentació formal 

Divisions del text: els títols5

• És convenient utilitzar com a màxim

cinc nivells de títols (1., 1.1., 1.1.1.,...):

✔ 1. Primer nivell
Són els encapçalaments principals.
L’has d’escriure en majúscules i centrat.
✔ 1.1. Segon nivell
Ha d’estar alineat amb el marge esquerre.
Només anirà en majúscules la primera
paraula.
✔ 1.1.1. Tercer nivell
Sagnat, en negreta i només la primera
paraula en majúscules.
✔ 1.1.1.1.Quart nivell
Sagnat, en negreta, en cursiva i només la
primera paraula en majúscula.
✔ 1.1.1.1.1. Cinquè nivell
Sagnat, en cursiva, i només la primera
paraula en majúscula.

1. TÍTOL DEL PRIMER NIVELL o CAPÍTOL

Text del treball

1.1. Títol del 2n nivell o Apartat

Text del treball

1.1.1. Títol del 3r nivell o 
Subapartat

Text del treball

1.1.1.1. Títol del 4t nivell o Subapartat

Text del treball

1.1.1.1.1. Títol del 5è nivell o 
Subapartat

Text del treball

RECOMANACIONS 
(basades en estil 
APA, més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Presentació formal 

Divisions del text: els títols5

• L’ús de caràcters de diferents mides i tipus contribueix també a

visualitzar l’estructura del treball.

• Cada capítol en una nova pàgina! Si el treball és a doble cara

ha de començar en pàgina senar.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

Font: Basics of APA Style Tutorial

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
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Presentació formal 

Paràgrafs i interlineat6

• El text s’ha d’estructurar en paràgrafs.

• Per facilitar la comprensió del teu text és millor que desenvolupis

una idea per paràgraf.

• Evita paràgrafs massa llargs i els d’una sola frase.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Presentació formal

Paràgrafs i interlineat6

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

• Doble espai al manuscrit sencer. 

✔ Doble espai entre les línies del 

text del cos i els títols, els 

encapçalaments i les citacions. 

✔ Doble espai a la llista de 

referència i als títols de figura.

• Sagnat de la primera línia de cada 

paràgraf de mitja polzada (5 espais 

o 1,25 cm aproximadament).

• Alinea el text amb el marge 

esquerre.
Font: Basics of APA Style Tutorial

https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
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Presentació formal

Tipografia7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imatge: rawpixel / Font: Freepik

• En l’estil APA es recomana fer servir

un tipus de lletra serif com ara Times

New Roman per al text del teu

treball.

• I utilitzar un tipus de pal sec o sense

serifa com Arial per a les figures.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

Font: Basics of APA Style Tutorial

https://www.freepik.es/rawpixel-com
https://www.freepik.es/foto-gratis/letras-alfabeto-colores-mesa_3469446.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_(tipograf%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_seco
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
https://apastyle.apa.org/learn/tutorials/basics-tutorial
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Presentació formal

Tipografia7

Llista d’abreviacions 
(opcional)

Autor de la imatge: rawpixel / Font: Freepik

• El text principal acostuma a ser

d’11-12 punts de grandària.

• Els títols (capítols i subapartats), el

text principal i el de referència, han

de diferenciar-se entre ells. Per tant,

s’acostuma a variar la mida en dos

punts.

Ex. grandària del cos:
• Títols: 14 punts 
• Text general: 11-12, text 

general (cos de lectura)
• Notes i peus: 8-9

• Evita els subratllats i  les negretes.

RECOMANACIONS 
(basades en estil APA, més estils)

https://www.freepik.es/rawpixel-com
https://www.freepik.es/foto-gratis/letras-alfabeto-colores-mesa_3469446.htm
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html#e4
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Presentació escrita
Redacció



2

Redacció del treball acadèmic
• A la fase de redacció del teu treball és 

on pots trobar major dificultat. Per això, 

abans de començar cal que passis per 

un període de reflexió on llegiràs i 

revisaràs tot el que has recollit i escrit 

fins al moment.

• El document final serà el resultat d’una sèrie de 
proves i esborranys on caldrà:

• T’has d’expressar amb:

✔ Claredat
✔ Precisió

✔ Correcció

Escriure – revisar – corregir – reescriure – corregir...
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Claredat

• Utilitzaràs el llenguatge acadèmic o científic

amb un estil formal i ajustat a la disciplina.

• Fugir del to literari.

• El text ha de facilitar la lectura, clar i directe.

• Evitar les formes passives i negatives.

• Mantenir un discurs neutral i impersonal,

utilitzar sempre la mateixa persona gramatical

al llarg del text.
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Precisió

• El vocabulari ha de ser precís i variat.

• El llenguatge ha ser també concís amb l'ús del

nombre mínim de paraules per expressar una

idea.

• Una idea en cada paràgraf, evitant els

paràgrafs massa llargs i els d’una sola frase.

• La terminologia ha de ser adequada al

llenguatge d’especialitat.

Pots utilitzar bases de dades terminològiques i
els vocabularis especialitzats:

TERMCAT, UPCTERM, UAB IDIOMES

Font de la imatge: Freepik

http://www.termcat.cat/
https://www.upc.edu/slt/upcterm/
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
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Correcció

Font de la imatge: Freepik

La darrera revisió sempre serà 
normativa:

• Ortografia: atenció a les normes

gramaticals.

• Puntuació: no separar MAI el subjecte

del verb amb coma.

• Sintaxis: concordança gramatical
entre subjecte i verb.

• Convencions: les majúscules i

minúscules, cursives, sigles, símbols,

abreviatures, les has d’usar

correctament i amb un criteri

coherent.

• Evitar l’ús sexista de la llengua (ex.

professors vs professorat).

• Utilitzar els gerundis adequadament.

Els correctors ortogràfics t’ajudaran.

CONSULTA

UAB IDIOMES , UB CRITERIS, 20 Recomanacions per redactar bé

Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés
d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos.

Vic: Eumo, cap. 4

https://www.freepik.es/foto-gratis/lugar-trabajo-telefono-inteligente-portatil-portatil_2419911.htm
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
http://www.uab.cat/web/recursos-i-ajuts-1345706971833.html
http://www.ub.edu/cub/index.php
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/113148
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat
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Exemples

Font: Coromina, E., Casacuberta, X. i Quintana D. (2000). El treball de recerca: procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic:
Eumo, pp.81-82

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1464033?lang=cat
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