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1. Elaborar referències bibliogràfiques 

                                            
1
 Monografia :  es un treball científic que pot ser o no publicat. A nivell bibliotecari també  es considera una monografia 

una publicació completa en un volum no seriat  o un nombre finit de volums (pot no ser en format de llibre) 
Llibre : obre impresa o manuscrita no periòdica que consta d’una sèries de fulls de paper, cosida o enquadernada de 
manera que es reuneix en un volum. 

1. Llibre imprès / monografia1  
 

Bibliografia: Cognom, Inicial del nom. (any de publicació). Títol en cursiva: Subtítol 

(ed.). Ciutat: Editorial. 

Ex.: Albaladejo, M. (2007). La comunicació més enllà de les paraules: Què 

comuniquem quan creiem que no comuniquem. Barcelona: Graó.  

 Ex.: Ong, W. J., i Scherp, A. (1987). Oralidad y escritura: Tecnologías de la 

palabra (2a ed.). Mèxic: Fondo de Cultura Económica.  

Ex.: Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (2009). La televisión en 

España. Informe 2009. Madrid: Ciec. 

Ex..: Esteve, J., Álvaro, J., Acañiz, J.M, López, J., i Blay J.A. (2000). La televisió 

(im)possible. Barcelona: Edicions 3i4. 

Si són més de 6 autors, s’han de posar els 6 primers, seguits de, et al. 

Títol  

del 

llibre 

Edició consultada 

Autor corporatiu 
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Cita dins el text: lbaladejo, 2007) 
 

2. Capítol d’un llibre o secció 

Bibliografia: Cognom, N. de autor del capítol (any de publicació). Títol del capítol: 

Subtítol. A: Nom. Cognom de l’editor literari del llibre (ed.), Títol 

del  llibre en cursiva: Subtítol (Ed.), (pp. primera pàgina capítol-

última pàgina capítol). Ciutat: Editorial. 

Ex.: Martin, R.L. (2006). El análisis crítico del discurso: Fronteras y 

exclusión social en los discursos racistas. A: L., Íniguez (Ed.), Análisis 

del discurso: Manual para las ciencias sociales (pp.161-195). 

Barcelona: UOC. 

 

 

Cita dins el text: 
(Martin, 2006) 

3. Llibre editat / compilat 
 

Bibliografia: Cognom, Inicial del nom.  (Ed.). (any de publicació). Títol en cursiva: 

Subtítol (Ed.). Ciutat: Editorial. 

Codina, M. (Ed.). (2001). De la ética desprotegida. Ensayos sobre 

deontología de la comunicación. Pamplona: Universidad de 

Navarra. 

Cita dins el text: 
 (Codina, 2001) 

L’autor és l’editor literari  o 

compilador de diferents 

capítols elaborats per altres 

autors. 

 

Ull! S’ha de distingir  ed.  

(edició consultada ) d’Ed. 

(editor/ compilador). 

Autor/s capítol 
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4. Article de revista 
 

Bibliografia: Cognom, N., Cognom. N., i Cognom, N. (any de publicació). Títol de 
l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista en cursiva: Subtítol, 
volum(número), primera pàgina de l’article-última pàgina de l’article. 

 
 Ex.: Vaz, L. M. (2005). Los medios como espejos de las representaciones 
de los niños: Tránsitos de culturas y subjetividades. Portularia. Revista De 
Trabajo Social, 5 (2), 35-43. 

Cita dins el text: 
 (Vaz, 2005) 

 

 

 
5. Article de revista electrònica 

 Cognoms, N. de l’autor, i Cognoms, N. de l’autor. (any de la revista). 
Títol de l’article: Subtítol. Títol revista en cursiva: Subtítol, volum 
(número), p. primera pàgina article-última pàgina article. Obtingut a 
adreça URL 

Martínez, I. (2010). La mujer y la publicidad en España: contradicciones 
sociales y discursivas. Razón y Palabra, Vol. Especial, 1-25. Obtingut a 
http://www.razonypalabra.org.mx/edicion.html 

Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no poseu punt al final. 

Bustelo Ruesta, C., i García-Morales, E. (2000). La consultoría en 
organización de la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10. 
Obtingut a  http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163 

Cita dins el text: (Martínez, 2010) 
(Bustelo i García-Morales, 2000) 

Títol de la revista i subtítol. 

 
Recordeu:cursiva i  
inicials amb majúscules  

http://www.razonypalabra.org.mx/edicion.html
http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163
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2
 Tenir en compte que a vegades només apareix la data de creació. Si és així s’entén que és la darrera data 

d’actualització 

6. Pàgina web / blog/portal  
 

Bibliografia: 
 
 
Sencer  
 
 
 
 
 
 
 
Part / document 
dins una pàgina web,  
un portal, un blog 

Autor. (any de l’última actualització)2. Títol en cursiva. Consulta data de 
consulta, a adreça URL 

Cytrynblum, A. (2009). Blog de reflexiones sobre calidad de periodismo y 
actualidad. Obtingut a  http://aliciacytrynblum.blogspot.com/2009/11/tras-el-
muro-mas-muros.html 

Institut de la Comunicació (InCom-UAB). (2010). El portal de la comunicación. 

Obtingut a http://www.portalcomunicacion.com  

Rodrigo, M. (2005). Modelos de comunicación. A: El portal de la 

comunicación. Obtingut a http://www.portalcomunicacion.com  

 

En el cas dels blogs, també podeu citar un post amb l’autor i data. 

Cita dins el text: (Cytrynblum, 2000) 
 
(Institut de la Comunicació, 2010) 
 
(Rodrigo, 2010) 
 

http://aliciacytrynblum.blogspot.com/2009/11/tras-el-muro-mas-muros.html
http://aliciacytrynblum.blogspot.com/2009/11/tras-el-muro-mas-muros.html
http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.portalcomunicacion.com/
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3
 En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. 

S’ha fet una adaptació sobre el tipus Tesis en paper i Pàgines web 

7. Tesis electròniques / text3 
 

Bibliografia: 
 
 
Format electrònic 
 
 
 
 
 
 
 
Format paper 
 
 
 
Publicades en un repositori 
institucional TDX 

Cognom, N. (any). Títol en cursiva (Tesi doctoral no publicada). 
Nom de la Universitat, Ciutat. Obtingut a URL 

Pérez, J.V. (2003). Trabajo Social, sus imágenes y su público: la 
construcción de una identidad col·lectiva (Tesi doctoral no publicada). 

Universitat de València, València. Obtingut a http://www... 

Cognom, N. (any). Títol en cursiva (Tesi doctoral no publicada). 
Nom de la Universitat, Ciutat. 

Sarasa, S. (1989). La lógica de los servicios sociales: altruismo y 
control (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Barcelona, 
Barcelona.  

Peinado, L. (2004). Processos cognoscitius que intervenen en la millora 
de la comunicació motriu (Tesi doctoral). Obtinguda a 
http://www.tdx.cat/TDX-0902104-123823 

Cita dins el text: (Pérez, 2010) 
 
(Sarassa, 1989) 
 

http://petrus.udg.es/cgi-bin/vtls.web.gateway.99?bib=0195-66160&conf=080000++++++++++++++
http://www.tdx.cat/TDX-0902104-123823
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9. Lleis/normativa legal 

Bibliografia: Títol de la regulació, Nom de la publicació oficial núm. de la 

publicació i secció de la publicació (any de la publicació). 

Ley orgànica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género, BOE núm. 313 § 21760 (2004). 

Cita dins el text: (Llei orgànica, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra 
la violència de gènere, 2004) 
 

 

10. Article de premsa (escrita/electrònica) 
 

8. Actes d’un congrés  
 

a. Congressos  
no regulars 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Congressos 
regulars 

           (publicats) 
 
 
(Es tracta com un 
 article de revista) 

Cognom, N. (any). Títol de la ponència: Subtítol. A Nom Cognom de 
l’editor literari del congrés (Ed.), Títol congrés en cursiva: Subtítol (p. 
primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol). Ciutat: Editorial. 

Deci, E. L., i Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in 
personality. A R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation: Vol. 
38. Perspectives on motivation (p. 237-288). Lincoln: University of Nebraska 
Press. 

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol de la revista 
en cursiva: Subtítol, volum (número), primera pàgina-última pàgina. 

Prat, N., Piqué, E., Escudero, M., Matulic V. (2008). Aplicación del portafolio 
en la Supervisión y Practicum de Trabajo Social. V Congrés Internacional 
Docència Universitària i Innovació: el canvi en la cultura docent universitària,1, 
950-958. 

Cita dins del text: 
(Prat, Piqué, Escudero, i Matulic, 2008) 
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Bibliografia: 

Cognom, N. (data de publicació). Títol de l’article: subtítol de l’article. 
Títol de la revista en cursiva: Subtítol, p. (o pp.) primera pàgina de 
l’article-última pàgina de l’article. 

 Gutiérrez-Rubí, A. (12 de març de 2010). Votar per la cara. El Periódico, 

p.7. 

 Recordeu que si és format de diari electrònic afegiu: Obtingut de URL 

Cita dins el text: 
(Gutiérrez-Rubí, 2010) 

 

 

 

11. Discussions en línia: fòrums o aportacions a blogs 

Bibliografia: Cognom de l’emissor, N. (data del missatge). Títol del missatge: 
Subtítol. [tipus de missatge ]. Missatge obtingut a URL 

Nickname (data del missatge). Títol del missatge: Subtítol. [Tipus 
de missatge ]. Missatge obtingut a URL 

Cambón, A. (11 de març de 2010). Què volia dir el conferenciant amb 
«la caridad es vertical y jerárquica y genera dependencia»? [Missatge a 
fòrum online]. Missatge obtingut a  
http://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/discuss.php?d=145988 

Simons, D.J. (14 de juliol de 2000). Re: New resources for visual 
cognition [Missatge a llista de distribució electrònica]. Missatge obtingut 
a http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31 

 Si la cita acaba amb una adreça d’Internet, no hi poseu punt al final. 

Cita dins del text: 
 (Cambón, 2010) 

 

 

 

 

 

http://campusvirtual.ub.edu/mod/forum/discuss.php?d=145988
http://groups.yahoo.com/group/visualcognition/message/31
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12. Vídeo / DVD 
 

Bibliografia: 
 
 
Vídeo 
 
 
 
 
 
 
 
Vídeo en un cercador / 
Web 

Cognom del productor, N. (productor), i Cognom, N. (director.). (any). 
Títol en cursiva [tipus: pel·lícula, sèrie televisió, etc.]. Lloc: Nom de la 
productora. DOI. 

Onpictures. (prod.), i Terry, G. (dir.). (2005). Hotel Rwanda [pel·lícula]. Madrid: 
Onpictures.  

Si és un vídeo de distribució limitada, indiqueu el nom i l’adreça del 
distribuïdor entre parèntesis al final de la referència.  

 

Universitat de Barcelona (2007). La ruta CAV-UB [vídeo]. Barcelona: UB. 
Disponible a http://www.youtube.com/watch?=dghFk-RDnXg 

 

 Cita dins el text: 
 (Hotel Rwanda, 2005) 

 

13. Material no publicat: material del professor al Campus Virtual 
 

 

Bibliografia: 
 
Mitjà electrònic 
 
 
 
 
 
 
 
Suport paper 

Cognom, Inicial del Nom (any de la darrera actualització). Títol del 
document. Obtingut a URL 

Prat, N. (2010). Transparències bloc 1: Introducció a la comunicació. Obtingut 

a http://campusvirtual.ub.edu/mod 

Prat, N. (2010). Eines de comunicació i documentació per a treballadors 
socials. Manuscrit no publicat. Manuscrit. 

 Cita dins el text: 
(Prat, 2010) 

 

 

http://www.youtube.com/watch?=dghFk-RDnXg
http://campusvirtual.ub.edu/mod
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2. Cites dins el text4 

 

Les cites en el text permeten al lector localitzar la font d’informació en la llista lfabètica 

de referències al final de l’obra. 

  
   APA (American Psychological Association) 

1 autor  En un estudi recent sobre la comunicació no verbal (Knapp, 2001) 
 Knapp (2001) va estudiar el paper de la comunicació no verbal. 
 El 2001 Knapp va compilar diferents estudis sobre comunicació no 

verbal. 
 En un estudi recent sobre comunicació no verbal, Knapp (2001) va 

descriure el que... Walker també va trobar... 
 [...] (vegeu la taula 2 de Hashtroudi, 1991, per a dades completes). 

2 autors 
 
  

Citeu cada vegada tots dos autors. 

De 3 a 6 autors Citeu la primera vegada tots els autors, i les següents, només el cognom del 
primer seguit d’ et al. i l’any si és la primera cita d’un paràgraf. Si en dos 
treballs citats coincideixen alguns autors, citeu autors fins que es distingeixin 
l’un de l’altre, seguits d’una coma i et al. 

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

 Wasserstein et al. (1994) van trobar... → cites posteriors, al principi de 
paràgraf 

 Wasserstein et al. van trobar... → cites posteriors, al mateix paràgraf 
 Bradley, Ramírez, i Soo (1994) i Bradley, Soo, et al. (1994) → cites en 

què coincideixen alguns autors 
  

Més de 6 autors Citeu només el cognom del primer autor seguit d’et al. i l’any de publicació. Si 
en dos treballs citats coincideixen alguns autors, citeu autors fins que es 
distingeixin l’un de l’altre, seguits d’una coma i et al. 

 Barrett et al. (1998) 
 Kosslyn, Koenig, Barrett, et al. (1996) i Kosslyn, Koenig, Gabrieli, et 

al. (1996) 
  

Autors corporatius Desenvolupeu el nom en la primera cita, i si l’acrònim és prou conegut 

                                            
4
 Adaptació de Universitat de Girona. Com citar documents en estil APA. Obtingut a 

http://www.udg.edu/Serveis/Formacioenlinia/Comcitardocuments/EstilAPAencatala/tabid/11972/language/ca-
ES/Default.aspx 
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indiqueu-lo entre claudàtors. Si és prou conegut, abrevieu-lo en les cites 
següents. 

 (National Institute of Mental Health [NIMH], 1999) → 1a cita 
 (NIHM, 1999) → cites posteriors d’acrònim prou conegut 
 (University of Pittsburg, 1993) → cites posteriors d’acrònim no 

conegut 

Autors que tenen el 
mateix cognom 

Si la llista de bibliografia inclou publicacions de dos o més autors principals 
amb el mateix cognom, incloeu les inicials dels autors en totes les cites en el 
text. 

 R.D. Luce i Neff (1959), i P.A. Luce (1986) també van trobar... 

2 o més autors en el 
mateix parèntesi 

Ordeneu les cites en el mateix ordre que en la llista de bibliografia. 

 Recerques passades (Edeline i Weinberger, 1991, 1993) 
 Diversos estudis (Johnson, 1991a, 1991b, 1991c; Singh, 1983) 
 Diversos estudis (Balda, 1980; Kamil, 1988; Pepperberg i Funk, 1990) 

a, b, c (indica diferents publicacions de l’autor en el mateix any) 

Obres clàssiques Feu constar la data original si la coneixeu. Si no hi ha data de publicació, 
podeu fer servir la data de traducció o de la versió que heu consultat, tot 
especificant-ho. 

 (Aristòtil, trad. 1931) 
 James (1980-1983) 

Parts específiques 
d’una font 
d’informació 

Indiqueu la pàgina, el capítol, la figura, etc. d’una font d’informació en el punt 
exacte del text. Indiqueu sempre els números de les pàgines quan hi ha 
text entre cometes. Per a les obres clàssiques, indiqueu el número de 
secció o paràgraf. 

 (Cheek i Buss, 1981, p. 332) 
 (Myers, 2000, § 5) → per a font d’informació electrònica 

Comunicacions 
personals 

No les afegiu a la llista de referències, citeu-les només en el text. S’hi 
inclouen els missatges de correu electrònic que no estan en llistes de 
distribució, fòrums o grups de notícies, conferències. 

 T. K. Lutes (comunicació personal, 18 d’abril de 2001) 
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3. Aclariments 

 

 L’ISBN i DOI,  són el mateix?  

L’ISBN (International Standard Book Number) és un identificador únic per als 

llibres o monografies publicats, establert per a l’ús comercial. Ex. ISBN: 978-84-

7074-260-6. 

El DOI (Digital Object Identifier) és un indicador que s’utilitza per localitzar els 

documents electrònics en xarxa. És un sistema d’identificació i d’intercanvi de 

propietat intel·lectual en l’entorn digital (xx / xx). 

Exemple: doi: 10.1344/105.000001521. A l’esquerra de la pleca hi ha un número 

(el prefix) que identifica l’entitat i que el proporciona la International DOI 

Foundation; a la dreta de la pleca hi ha un altre codi (el sufix) que el proporciona 

l’entitat que es registra i que pot ser qualsevol cadena alfanumèrica. 

Olivé Ferrer, M.C. (2010). El portafoli o la carpeta d’aprenentatge a Infermeria com 

a instrument per a un aprenentatge reflexiu i crític: una experiència 

exportable a altres disciplines. Revista d’Innovació Docent Universitària, 2, 

23-33. doi: 10.1344-105.000001521 

Si no s’identifica el DOI és suficient citar la font i posar la URL. Actualment, amb els 

repositoris institucionals d‘accés lliure, se sol citar el número d’identificació que 

també pot ser un HANDLE, perquè amb aquest número és com s’accedeix al 

document, fa d’URL.  

     Bustelo Ruesta, C., i García-Morales, E. (2000). La consultoría en organización de 

la información. El profesional de la información, 9(9), 4-10. Obtingut a  

http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163 

Tingueu en compte que moltes revistes espanyoles no tenen volum, ni Doi perquè 

són antigues i això no és una errada. Quan un article té DOI, ja no cal posar d’on 

l’hem tret (URL) ja que el DOI apunta directament a la font. 

 

 Monografia i llibre és el mateix? 

  

En línies general una monografia és un treball científic que pot ser publicat o no, 

però en l’àmbit bibliotecari també es considera una monografia una publicació 

completa en un volum no seriat o en un nombre finit de volums (pot no ser en 

format llibre). Això la diferencia d’una publicació en sèrie com pot ser una revista, 

un diari, o un magazin.  

 

Un llibre és una obra impresa o manuscrita no periòdica que consta d’una sèrie de 

fulls de paper (si és pergamí o vitel·la es parla de còdex), cosida o enquadernada 

http://publishersnet.swets.nl/direct/issue?title=2246163
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paper
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pergam%C3%AD
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vitel%C2%B7la
http://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%B2dex
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de manera que queda reunida en un volum. Segons la definició de la UNESCO [1] 

ha de tenir 49 pàgines o més, sense comptar les cobertes. Un llibre pot tractar 

qualsevol tema. I, actualment, es complementa amb la definició per a llibre 

electrònic.  

 

La paraula «editor» en català es refereix a «publicat per» i es pot confondre amb 

l’editor literari (compilador, o coordinador del llibre en què altres autors escriuen 

parts o capítols) Els anglesos utilitzen el terme publisher per referir-se al primer 

significat i el terme editor per al segon. 

 

 Títol secundari i subtítol. Són el mateix?     

 

El títol secundari és un títol (que pot acompanyar o no el títol primari), que és 

habitualment una variant del títol primari i sol donar-se o anar en nota (en 

documentació). No cal que surti a les referències. 

 

Ex.: Tres diálogos entre Hylas y Philonus, si el títol fos 3 diálogos entre Hylas y 
Philonus.  
 
Ex.: Encyclopaedia Britannica, tal com diu a la tapa, si el títol de la portada fos The 
New Encyclopaedia Britannica.  
 

El subtítol dóna més informació sobre el contingut. Si la informació que dóna és 

significativa i no és molt llarg es pot posar, si no, no cal. 

 

Exemple de subtítol: Urgioti, C.J. (2008). Un viaje a occidente. Comunicación e 

immigración en la globalización. Madrid: Editorial Fragua. 

 

 

 La utilització de parèntesi o claudàtors?  

 

Els claudàtors [...] equivalen als parèntesis  ( ) però s’usen en casos especials 

com: 

 

1. Quan es vol introduir un nou parèntesi dins d’una frase que ja va entre parèntesi. 

Ex.: «Acontecimientos de gran trascendencia (abolición de la Monarquía, 

proclamación de la República [1792])». 

 

2. En finalitzacions de text inacabat [...]. 

 

3. Per denotar llistes o seqüències. [4, 1, 9] és la seqüència dels nombres 4, 1 i 9. 

 

4. Per indicar (amb tres punts entre si) alguna omissió original en la reproducció 

de part d’un text: […]. 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llibre#cite_note-0
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 La data d’actualització dels recursos electrònics.  On es pot localitzar? 

 

En les pàgines web se sol trobar a la part inferior de la pàgina (p. ex. la nostra 

pàgina web: www.bib.ub.edu), però val la que es pugui trobar (de vegades és 

difícil). En els blogs, serà la data del post darrer si es parla del blog sencer, i si se 

cita només un post, la data en què s’ha escrit.  

 

 

 El material penjat al campus virtual  

 

Les transparències dels professors se citen com a material del professor no publicat. 

 

 Els capítols de llibres escanejats com a material docent: 

 

 Si és un llibre compilat, referencieu el capítol per separat amb el nom de l’autor 

de  l’obra completa, referenciant la font sencera. 

 Si és una part d’un llibre o una monografia del mateix autor, es fa referència a 

la font sencera. 

 

 

 

 

 

 

Per qualsevol consulta especialitzada, adreceu-vos a la biblioteca personalment o 

adreceu una consulta a:  

UB-CRAI. Pregunteu al bibliotecari a: http://www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/ 

 

http://www.bib.ub.edu/
http://www.bib.ub.edu/gestions/consultes/pab/

