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

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

Llibres:
Brueckner, L.J. & Bond, G.L. (1984). Diagnóstico y
tratamiento de las dificultades en el aprendizaje. (10
ed.). Madrid: Rialp.
Autor corporatiu:
American Association of Cereal Chemists. (1998).
Sweeteners. St. Paul, MN: American Association of
Cereal Chemists.
Llibre sense autor o editor:

Merriam-Webster's collegiate dictionary
(11th ed.). (2005). Springfield, MA:
Merriam-Webster.
Nota: el títol es col·loca en la posició de
l’autor; i s’alfabetitza per la primera
paraula
Exemple d’e-book:
Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster’s online
dictionary (11th ed.). Retrieved from http://www.mw.com/dictionary/heuristic
Si la versió en línia es refereix a una edició impresa,
cal incloure el número de l'edició després del títol.
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Capítol de llibre:
Guba, G. (1983). Criterios de credibilidad en la
investigación naturalista. Dins J. Gimeno Sacristán y
A. Pérez Gómez (Comps.). La enseñanza: su teoría
y su práctica (pp. 148-165). Madrid: Akal.

Nota: en les cites de capítols de llibres editats,
s’escriu el nom de l’editor sense invertir-lo; abans
posarem la paraula Dins, i després l’abreviatura Ed.
entre parèntesi.
ARTICLE DE REVISTA:
García Ramos, J. (1992). Recursos metodológicos
en la evaluación de programas. Bordón, 43, 461476.
Zea, L. (1999). Humbolt, el otro descubrimiento.
Cuadernos americanos, 6 (78), 11-19.

•

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

DOCUMENTS LEGALS:
•

MULTIMÈDIA:

Article de revista en format electrònic:
Lewis, J. (2001). Career and personal counseling:
comparing process and outcome. Journal of
employment counseling, 38, 82-90. Recuperat el 05
de juny de 2000, de http://proquest.umi.com/pqdweb
Article de diari en format electrònic:
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves
keep brain agile. The New York Times. Retrieved
from http://www.nytimes.com
(cal posar l’adreça URL)

Pàgina web:
Quan no hi ha autor d’una pàgina web, el títol es
desplaça a la primera posició de l’entrada:
New child vaccine gets funding boost. (2001).
Retrieved
March
21,
2001,
from
http://news.ninemsn.com.au/health/story_13178.asp
En citar un lloc web complet, és suficient donar
l’adreça del lloc, com aquest exemple:
Kidspsych is a wonderful interactive website for
children (http://www.kidspsych.org).

Base de dades:
Hodson, G., Rush, J., & MacInnis, C.C. (2010).
Cavalier Humor Beliefs Scale [Database record].
Retrieved from PsycTESTS.doi:10.1037/t00810-000

Sentències de tribunals:

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S.
483 (1954).
Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores (AST)
v. Telefónica de España, S.A.U., 250 BOE (2011).
• Lleis:
No Child Left Behind Act of 2001, 20 U.S.C. § 6319
(2008).
Ley 37/2011 de 10 de octubre de medidas de
agilización procesal, BOE 245 § (2011).
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