CRITERIS BIBLIOGRÀFICS
(FORMAT APA)

INS MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ
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1. CONSIDERACIONS GENERALS
1.1. Què és una referència?
Una referència és el conjunt de dades que permet identificar un document o una font
d’informació. Ens permet saber la publicació d’on hem extret la citació i facilita la cerca i la
localització de l’obra.

1.2. Què és una citació?
Una citació és una forma abreviada d’una referència inserida en el text o com a nota de peu de
pàgina d’un treball. Ens permet identificar i localitzar la font d’informació (llibre, article, web,
capítols...) i ajuda a evitar el plagi. A més, és un indicador de qualitat, exhaustivitat i rigor del
treball.

1.3. Què és una bibliografia?
La bibliografia (o llista de referències) cita els documents que donen suport a un treball
concret i se situa al final.
La bibliografia comença en una pàgina nova immediatament després del text, continua amb la
numeració de pàgines del document, cal justificar el text i fer sagnat francès. Es pot fer una

única llista de bibliografia final amb tots els documents, encara que hi hagi diversos
formats: llibres, articles, pàgines webs, tesis, articles electrònics, vídeos… o bé o podeu
dividir en tres apartat: documents impresos, documents electrònics i documents
audiovisuals.
Ordeneu les entrades alfabèticament pel cognom del primer autor seguint el sistema lletra per
lletra.

1.4. Estil APA
Hi ha diferents formats i estils per presentar les referències i citacions. Nosaltres farem servir
l’estil APA (American Psychological Association).

1.5. Abreviatures
A l’hora de redactar la bibliografia haureu de fer servir algunes abreviatures. Sempre han de
ser en la llengua del treball que esteu redactant, excepte la d’edició, que s’ha d’indicar en la
llengua del document citat. Aquí teniu un recull de les abreviatures més freqüents en català:

Abreviatura

Terme

comp.

compilador

coord.

coordinador

dir.

director
1

ed.

editor/s o director/s literari/s

et al.

et alii, indicació de l'omissió
d'autors

n.d.

no

data,

sense

data

de

publicació
núm.

número

d'exemplar

de

publicació en sèrie
p.

pàgina

pp.

interval entre pàgines

para.

paràgraf

vol.

precedeix el número del volum
citat

2. CITACIONS EN EL TEXT
Les citacions en el text permeten al lector localitzar la font d’informació en la bibliografia al
final de l’obra.
Hi ha bàsicament tres grans grups:
►La citació no textual o indirecta: reprodueix la idea o el concepte, però reformula les
paraules a l’hora de redactar el treball.
►La citació literal o textual: reprodueix exactament les paraules de l’obra.
►Les citacions de citacions: es reprodueix una citació a la qual no s’ha tingut accés directe a
l’original.
Els elements indispensables són: el cognom dels autors i l’any. En cas de citació textual, també
cal el número de la pàgina.

2.1. Citació no textual

1 autor



En un estudi recent sobre temps de reacció (Walker, 2000)



Walker (2000) va comparar els temps de reacció



El 2000 Walker va comparar els temps de reacció



En un estudi recent sobre temps de reacció, Walker (2000) va
descriure el mètode... Walker també va trobar...

2

De

3

a

5

autors

Citeu la primera vegada tots els autors, i les següents només el cognom
del primer seguit per et al. i l’any


Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gerstman, i Rock (1994) van trobar... →
1a cita



Més

de

6

autors

Wasserstein et al. (1994) van trobar... → cites posteriors

Citeu només el cognom del primer autor seguit per et al. i l’any de
publicació.


Barrett et al. (1998)

Treballs

Si un treball no té autor, citeu en el text les primeres lletres de la llista

sense autor o

bibliogràfica i l’any de publicació. S’inclouen en aquest tipus els materials

anònims

legals. Si el treball és anònim, citeu en el text Anonymous i la data separats
per coma.


...el llibre College Bound Seniors (1979)



...(Anonymous, 1998)

Obres

Feu constar la data original si la coneixeu. Si no hi ha data de publicació,

clàssiques

podeu fer servir la data de traducció o de la versió que heu consultat, tot
especificant-ho.


(Aristòtil, trad. 1931)



James (1980/1983)

2.2. Citacions literals o textuals
Les citacions literals han d’anar entre cometes i s’ha d’indicar la pàgina, el capítol, la figura...
d’on s’han extret.


Tolle (2009) escriu que “La respiració conscient, que és una meditació poderosa per si
mateixa, et posarà gradualment en contacte amb el cos” (p. 150).



“.....” (Cheek i Buss, 1981, p. 332)
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2.3. Citacions de citacions
Quan es menciona un text citat per un altre autor, i del qual no hem aconseguit l’original, la
citació ha de contenir l’expressió “citat per”. És recomanable fer-ne el mínim possible i
consultar sempre l’obra original.
S’ha de respectar la citació tal i com apareix al document que hem consultat.


Alguns treballs no han estat revisats (Greenberg i Fisher, 1996, p. 267 citat per Sollod,
Wilson i Monte, 2009).

A la bibliografia final només hi pot constar el document que hem consultat:
Sollod, R. N., Wilson, J. P., i Monte, C. F. (2009). Teorías de la personalidad debajo de la
máscara. México: McGraw-Hill.

3. BIBLIOGRAFIA PER A DOCUMENTS IMPRESOS
3.1. Llibres

1 autor

Cognom, Inicial nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# edició). Ciutat:
Editorial.
Codina, L. (1996). El llibre digital: Una exploració sobre la informació
electrònica i el futur de l’edició (2a ed.). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Centre d’Investigació de la Comunicació.

Fins

a

autors

7 Cognom1, N., Cognom2, N., Cognom3, N., Cognom4, N., Cognom5, N.,
Cognom6, N., i Cognom7, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat:
Editorial.
Pujol, J. M., i Solà, J. (1995). Ortotipografia: Manual de l’autor, l’autoeditor i
el dissenyador gràfic (3a ed.). Barcelona: Columna.

Autors

Nom de la institució o grup. (any). Títol en cursiva: Subtítol (# ed.). Ciutat:

corporatius

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

Sense
conegut

autor Títol en cursiva (# edició). (any). Ciutat: Editorial.
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA:
Merriam-Webster.
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3.2. Articles de revista
Cognom, N. (data). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva:
Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina de l’article-# última pàgina de
l’article.
Heery, M. (1998). Organització de la biblioteca: Repàs d’estructures. Ítem: Revista de
biblioteconomia i documentació, 23, 8-15.

3.3. Títols de revista
Títol en cursiva: Subtítol (any inici-any final). Ciutat: Editorial.
Revista española de derecho constitucional (1981-). Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales.

3.4. Articles de diari
Cognom, N. (data). Títol article: Subtítol article. Títol diari en cursiva: Subtítol, p. #.
Montero, R. (18 gener 2011). Occidente. El País, p. 54.

3.5. Tesis, Treball final de màster (tfm) i Treball final de grau (tfg)
Cognom, N. (any). Títol en cursiva: subtítol en cursiva (Tesi doctoral no publicada). Nom
universitat, Comunitat autònoma o país.
Pujolàs, P. (1997). Intervenció psicopedagògica i assessorament curricular a l'ensenyament
secundari obligatori: l'atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnes dins l'aula
ordinària (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Girona, Catalunya.

3.6. Mapes
Autor. (any). Títol en cursiva: Subtítol [Mapa]. Ciutat: Editorial.
Institut Cartogràfic de Catalunya. (2002). Mapa geològic de Catalunya: Escala 1:250.000
[Mapa]. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya.

3.7. Imatges / Gràfics / Dibuixos / Fotografies / Figures
Qualsevol imatge, dibuix, fotografia, radiografia, etc. es descriuen sota el nom genèric de
figures. Només s’han d’incloure si donen informació rellevant i que ajudi a entendre el
contingut del treball. Cal que siguin clares, simples, entenedores, es llegeixin fàcilment, sense
detalls de distracció i estiguin vinculades amb el text del treball. Les taules i figures han d’anar
numerades correlativament dins del capítol i/o treball.
En cas de reproduir o adaptar una taula o figura d’altres autors és necessari tenir el permís del
propietari dels drets. En el cas de fotos on hi surten persones cal tenir l’autorització de drets
d’imatge, especialment si són menors d’edat.
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Les imatges s’han de citar degudament igual que qualsevol altre treball seguint la forma dins el
text i com a part de la bibliografia final. S’identificaran amb els elements principals bàsics:
autor/s, any, títol de la creació i tipus de material (imatge, fotografia, gràfics…).

3.7.1. Imatge
Citació d’una imatge dins la redacció d’un treball
En el moment de redactar el treball i introduir la imatge cal posar un peu amb els següents
elements:
Figura X. (en negreta on la x és el número que li pertoca). Descripció de l’obra original,
extret/adaptat, ”Títol de la figura”, autoria, llibre o revista o recurs electrònic. Menció dels
drets de propietat (Copyright o Llicència CC). 
S’ha de posar la nota al peu de la figura en un cos de lletra més petit.
Exemple:

Figura 3. Semàfor en verd. Extret de “Verde” de R. Ricote, Flirck. Llicència CC By 2.0.

Per fer la citació dins del text cal seguir les mateixes normes que els altres documents: cognom
i any de creació. I a més caldrà indicar entre parèntesis “vegeu figura” i el número d’aquesta.
Exemple: En una fotografia de Ricote (2009) queda clar que l’objectiu és centrar els objectes
destacats (vegeu figura 3).
Citació d’una imatge a la bibliografia final:
» Una imatge (amb autor):
Ricote, R. (2009). Verde [fotografia]. Consultat des de http://www.flirk.com/photos/
» Una imatge (sense autor, ni data):
Dos homes amb un ase davant el dolmen Puigseslloses a Folgueroles [fotografia]. (n.d.).
Consultat des de http://mdc.cbuc.cat/utils/ajaxhelper/

3.7.2. Fotografia
Citació en el text del treball: “…en una fotografia anònima de principis de segle es veu com
l’arbre havia crescut al mig de les pedres del dolmen (vegeu figura 4).”
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Figura 4. En aquesta fotografia es pot apreciar com a principis del segle XX hi havia un arbre dins l’espai
que queda entre les lloses gegants. Extret de "Dos homes amb un ase davant el dolmen Puigseslloses a
Folgueroles”. Consultat des de http://mdc.cbuc.cat/utils/ajaxhelper/

La citació a la bibliografia final seria:
Dos homes amb un ase davant el dolmen Puigseslloses a Folgueroles [fotografia]. (n.d.).
Consultat des de http://mdc.cbuc.cat/utils/ajaxhelper/

3.7.3. Gràfic
Citació en el text del treball: “… és una idea de Lunsford‐Avery i Mittal (2013) explicat en un
esquema (vegeu figura 5).”

Figura 5. Una concepció del desenvolupament neurològic diàtesi-estrès de la disfunció del son. Extret de
"Sleep dysfunction prior to the onset of schizophrenia: a review and neurodevelopmental diathesis–
stress conceptualization", de J. R. Lunsford‐Avery, i V. A. Mittal, 2013, Clinical Psychology: Science and
Practice, 20(3), p. 307. doi:10.1111/cpsp.12041. Copyright 2013 de American Psychological Association.

La citació a la bibliografia final seria:
Lunsford‐Avery, J., i Mittal, V. (2013). Sleep dysfunction prior to the onset of schizophrenia: a
review and neurodevelopmental diathesis–stress conceptualization. Clinical Psychology:
Science and Practice, 20(3), 291–320. doi:10.1111/cpsp.12041

3.8. Taules
Les taules contenen informació, dades i/o xifres estructurades per tal de facilitar-ne la
comprensió. Sovint la taula dóna més informació i de forma més estructurada que les figures.
Sempre han de contenir una explicació. La paraula Nota (en cursiva) inicia sempre el text i
explica el contingut, les abreviacions i dona informació relacionada amb les dades de la taula.
En cas que no sigui d’elaboració pròpia cal indicar sempre la font d’informació d’on s’ha extret
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o adaptat. Cal posar la referència del document d’on s’ha extret a la bibliografia final. Les
taules i figures han d’anar numerades correlativament dins del capítol i/o treball. En cas de
reproduir o adaptar una taula o figura d’altres autors és necessari tenir el permís del propietari
dels drets.
Taula X (x és el número que li pertoca), títol de la taula. Després de la taula la indicació Nota
(en cursiva) amb descripció i informacions concretes, extret/adaptat, descripció de l’obra
original, i menció dels drets de propietat.
S’ha de posar la nota al peu de la taula en un cos de lletra més petit.
Exemple d’adaptació d’una taula d’un llibre
Taula 8. Abreviatures de mesures més freqüents
Abreviatura
a.m.
°C
cm

Unitat de mesura
ante meridiem
graus Celsius
centímetre

Abreviatura
kW
m
mA

Unitat de mesura
kilowatt
metre
miliamper

Nota. Adaptat de "Publication manual of the American Psychological Association", 2010, p. 109.
Wahington, DC: American Psychological Association. Copyright 2010 de American Psychological
Association.

La citació a la bibliografia final seria:
Publication manual of the American Psychological Association. (2010). Washington, DC:
American Psychological Association.
Exemple de reproducció exacta d’una taula extreta d’un document no publicat però
accessible a Internet
Taula 2. Número d’accions a pilota aturada a la Lliga BBVA

Nota. Accions a pilota aturada de la 16a a la 19a jornada de lliga espanyola de la temporada 2012-2013.
Extret de "La importància de les accions a pilota aturada en el futbol professional", de S. Valera, 2013, p.
28. Copyright 2013 de Sergio Valera Guzmán.
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La citació a la bibliografia final seria:
Valera, S. (2013). La importància de les accions a pilota aturada en el futbol professional.
Treball

final

de

grau,

Universitat

de

Vic,

Vic.

Consultat

des

de

http://hdl.handle.net/10854/2484
Exemple de taula d’elaboració pròpia
Taula 6. Estudis sobre addicció als smartphones

Autors de la
investigació
Harvey i Tuckson
Jinovaro et al.
Kooly
Kooly

Any

Homes / Dones

Z

2000
2004
2000
2009

Homes
Homes
Homes
Dones

1d
2a
3c
3a

No és necessari indicar que és d’elaboració pròpia, ja que els que són extrets o adaptats
d’altres treballs els tenim citats degudament.

4. BIBLIOGRAFIA DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Quan citeu un document electrònic, si la citació acaba amb una adreça URL, no poseu punt al
final.

4.1. Pàgines web
Autor. (any última actualització). Títol en cursiva. Consultat data, des de adreça URL

-

amb autor personal o corporatiu

Basagaña, L. (2014). El meu clàssic: Maria Barbal explora la prosa de Mercè Rodoreda.
Consultat 15 juliol 2014, des de http://www.nuvol.com/noticies/maria-barbal-i-mercerodoreda/
-

sense autor (entrada per títol sense cursiva)

El cacao y los derechos de los pueblos indígenas. (n.d.). Consultat 10 juliol 2014, des de
http://chocoprisma.com/el-cacao-y-los-indigenas.html

4.2. Entrada d’un blog
Cognom, N. (any, mes i dia del missatge). Títol de l’entrada. [Entrada blog/vídeoblog].
Consultat des d' adreça URL
Els títols de les comunitats online (blogs, fòrums, llistes…) no van en cursiva. En cas que el
nom de l’autor no estigui disponible cal proporcionar el que surt per pantalla.
Entrada de blog
Pàmies, J. (2014, març 24). Bombillas sin obsolescencia programada y reparables. [Entrada
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blog]. Consultat des de http://joseppamies.wordpress.com/2014/03/24/bombillas-sinabsolescencia-programada-y-reparables/

Entrada de vídeoblog
Planas, J. (2012, octubre 9). Día y noche en Fez. [Entrada vídeoblog]. Consultat des de
http://joanplanas.com/?p=2439

4.3. Llibres electrònics
Cognom, N. (any). Títol: subtítol. Consultat data, des de adreça URL
Ingersoll, E. (1885). The crest of the continent: a summer's ramble in the Rocky Mountains and
beyond. Consultat 25 juny 2013, des de http://www.gutenberg.org/ebooks/43020

4.4. Articles de revistes electròniques
Cognom, N., i Cognom, N. (any de la revista). Títol article: Subtítol. Títol revista en cursiva:
Subtítol, # volum en cursiva(# del número), # primera pàgina article-# última pàgina article.
Consultat data, des de adreça URL
Fernández, M. (2000). De las linotipias a la comunicación digital: los restos del nuevo
periodismo local. Historia y comunicación social, 5, 203-220. Consultat 23 juliol 2013, des de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=619068&orden=1&info=link

4.5. Articles de diari electrònic
Cognom, N. (any, mes i dia). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del diari: Subtítol.
Consultat data, des de adreça URL
Besa, R. (2013, juliol 24). Lo fàcil es difícil para el Tata. El País. Consultat 25 juliol 2013, des de
http://www.elpais.com/articulo/cultura/catarsis/gran/maldito/jazz/elpepucul/201
10117elpepicul_2/Tes

4.6. Tesis, Treball final de màster (tfm) i Treball final de grau (tfg)
Cognom, N. (any). Títol en cursiva (Tesi doctoral / Treball final de màster / Treball final de
grau. Nom Universitat, Comunitat autònoma o país). Consultat des de adreça URL
Elduque, A. (2014). Del hambre al vómito: imágenes del consumo en el cine moderno. (Tesi
doctoral. Universitat Pompeu Fabra, Catalunya). Consultat des de http://www.tdx.cat/
handle/10803/129071
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5. BIBLIOGRAFIA DOCUMENTS AUDIOVISUALS
5.1. Pel·lícules, Vídeos i DVD
Cognom productor, N. (Productor), i Cognom director, N. (Director). (any). Títol en cursiva
[Tipus: Pel·lícula, Sèrie de televisió, Documental, etc.]. Lloc: Nom productora o distribuïdora
del DVD.
Augustus Film (Productor), Abu-Assad, H. (Director). (2006). Paradise now [Pel·lícula]. USA:
Warner Bros.
Bas, J., i Banacolocha, J. (Productor), Güell, L. M., i Segura, J. (Director). (2007). Ventdelplà: IV
temporada [Sèrie de televisió]. Barcelona: Diagonal Televisió: Televisió de Catalunya.

5.2. Vídeos (Youtube)
Cognom, N. (any, mes dia). Títol del vídeo en cursiva [Vídeo]. Consultat data, des de adreça
URL
Alvarado, J. C. (2007, octubre 2). Ejercicios de coordinación futbol [Vídeo]. Consultat 26 maig
2013, des de http://www.youtube.com/watch?v=ITEbBVZhaww

5.3. Enregistraments sonors
Àlbum musical

Cognom compositor, N. (any del copyright).
Títol de l’àlbum en cursiva [Tipus de suport:
Disc compacte, Disc, DVD, etc.]. Lloc: Segell
editor. (Data d’enregistrament si és diferent
de la data de copyright)
Wagner, R. (1991). El Anillo de los Nibelungos:
selección öhepunkte [Disc compacte]. London:
Decca.

Peça musical

Cognom compositor, N. (any del copyright).
Títol de la cançó [Enregistrat per l’artista si és
diferent del compositor]. Dins Títol de
l’àlbum en cursiva [Tipus de suport: Disc
compacte, Disc, DVD, etc.]. Lloc: Segell editor.
(Data d’enregistrament si és diferent de la
data de copyright)
Sau. (1996). Boig per tu. Dins Quina Nit [Disc
compacte]. Sabadell: PICAP.
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Podcast

Cognom, N. (any, mes i dia). Títol en cursiva
(Tipus de suport i número si és necessari per
a la identificació). Lloc: Distribuïdor.
Hernández, G. (Locutor). (2013, abril 13).
L’ofici de viure: practicar el desaferrament
[Àudio podcast]. Consultat 7 octubre 2013 des
de http://www.catradio.cat/reproductor/749
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