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En aquesta sessió parlarem de:



La cita

Què és

És una forma de referència breu que permet identificar les fonts consultades durant
l’elaboració d’un treball. La cita aclareix que les idees exposades no són originals sinó
extretes del treball d’altres persones.

Les cites s’identifiquen amb signes o anotacions que s’inclouen al llarg d’un treball i
remeten al lector al lloc on trobarà la informació o les dades de publicació de les fonts
consultades.

! L’ús incorrecte o l’omissió de les fonts pot ser considerat plagi o falsejament.



Tipus de cita

Textuals: s’inclouen dins el text, a continuació del paràgraf al qual fem referència.

Cognom de l’autor i any de publicació



Numèriques: el sistema numèric de citació bibliogràfica consisteix a posar un número entre
parèntesis darrere el text que volem citar. Aquest número remet a una llista numerada de
referències bibliogràfiques ubicada al final del document.



Al final de la pàgina/capítol/text:

! No confondre amb les notes a peu de pàgina, que són textos aclaridors que amplien informació
sobre algun concepte.



Quan citem

• Quan s’utilitzen dades o informació objectiva procedent d’una font

• Quan reproduïm un fragment de manera literal

• Quan resumim, parafrasegem o utilitzem idees/opinions/conclusions d’altres persones

• Per mencionar el treball/estudi d’altres persones



Com citem

A cada cita han de figurar, clarament identificables, les dades identificatives de la font.

La finalitat de la cita és proporcionar al lector suficient informació per identificar/localitzar la
font.

Exemple:



La referència bibliogràfica

Què és

La referència bibliogràfica proporciona la informació completa d’un document, ens facilita les
dades identificatives de les fonts consultades.

Les dades identificatives generals que inclouen una referència bibliogràfica són:

• Autor

• Títol

• Volum, número de pàgina

• Data d’edició/publicació



Tipus de referències bibliogràfiques

A cada tipus de font d’informació li correspon un format de referència, és a dir, citarem
d’una manera o altra en funció de:

• La tipologia documental

Documents impresos
Documents electrònics
Altres tipus de documents (sonors, DVD, materials cartogràfics, etc.)

• Les especialitats temàtiques dels documents (documents biomèdics, fonts legals,
xxobres d’art, etc.).

Art i humanitats > Harvard System
Biomedicina > Normes Vancouver
Psicologia > American Psychological Association (APA)
Fonts legals

Com citar documents per especialitats

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/especialitats


Citació per tipologies

Documents impresos (Exemples)

Monografies

Capítols



Publicacions periòdiques

Articles

Altres documents impresos

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/documents-impresos


Documents electrònics (Exemples)

Pàgines web/llibres electrònics/bases de dades/programes informàtics complets   

Publicacions periòdiques electròniques

Altres documents electrònics

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/documents-electronics


Altres tipus de documents (Exemples)

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

Documents gràfics: litografies, làmines, pòsters, gravats, cartells, fotografies, etc.

Altres documents

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/altres-documents


Les cites i les referències bibliogràfiques s’han d’elaborar d’acord amb una norma o
estàndard. Existeixen diferents estils de citació bibliogràfica.

Els sistemes o estils més utilitzats en l’àmbit de la investigació són:

• Harvard Style

Cómo redactar referencias y citas bibliográficas en un trabajo de investigación: 
aplicación práctica del Harvard Style / María Dolores Borgoñós Martínez
001.811 Bor
Catàleg UB

• Vancouver

Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in 
Medical Journals (ICMJE Recommendations)

• Chicago

Manual de estilo Chicago-Deusto / adaptación y edición de Javier Torres Ripa
001.8 Chi
Catàleg UB

Estils de citació

http://cataleg.ub.edu/record=b1822792~S1*cat
http://www.icmje.org/recommendations/
http://cataleg.ub.edu/record=b2103797~S1*cat


• MLA (Modern Languaje Association of America) 

MLA handbook for writers of research papers / Joseph Gibaldi
001.811 Gib
Catàleg UB

• APA (American Psychological Association)

Publication Manual of the American Psychological Association
001.8 Pub
Catàleg UB

• CBE (Council of Biology Editors)

Manual de estilo : guía para autores, editores y revisores en el campo de la medicina y la 
biología / preparada por CBE Style Manual Committee ; versión española: Marta Pulido ; 
[traducción: Lluís Correal i Cubells]
001.8:61 CAL

Catàleg UB 

http://cataleg.ub.edu/record=b1677287~S1*cat
http://www.apastyle.org/
http://84.88.0.229/record=b1945516~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1012241~S1*cat


Els documents que han estat citats al llarg d’un treball han de tenir la seva correspondència en
un llistat final amb la relació de fonts a les quals s’ha fet al·lusió.

El conjunt de referències bibliogràfiques poden presentar-se, en:

El llistat de citacions

• Ordenació alfabètica: pel cognom de la responsabilitat principal o pel títol.

• Ordenació temàtica: distribució de les referències segons la temàtica, establint
xxapartats (ordenació alfabètica de cada apartat).

• Ordenació numèrica: la llista de referències segueix l’ordre en què les obres se citen
xxper primera vegada en el text (ordenació numèrica per ordre de citació).

L’elecció del criteri d’ordenació dependrà de la normativa o recomanació adoptada. És
important que sigui coherent i homogeni en un mateix document.

! Les referències bibliogràfiques també poden aparèixer com a notes a peu de pàgina.



La Bibliografia

La bibliografia és el llistat de referències bibliogràfiques dels materials consultats durant la
realització d’un treball.

Podem incloure a la bibliografia els treballs que no han estat citats en el text però que han
tingut una relació directa amb la seva elaboració (diccionaris, manuals d’estil, etc.).

Com presentar la bibliografia (documents impresos)

Com presentar la bibliografia (documents electrònics)

Com presentar la bibliografia (altres documents)

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/documents-impresos/presentar-bibliografia
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/documents-electronics/presentar-bibliografia
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/altres-documents/presentar-bibliografia


Normativa

• Norma ISO 690:2010. Information and documentation: Guidelines for bibliographic
references and citations to information resources.
006.35(100)ISO 690
Catàleg UB

• Norma UNE-ISO 690. Información y documentación: directrices para la redacción de
referencias bibliográficas y de citas de recursos de información (AENOR).
006.35(100)UNE 690:2013
Catàleg UB

http://84.88.0.229/record=b1974104~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2083357~S1*cat
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp


Els gestors bibliogràfics

Els gestors bibliogràfics permeten gestionar les referències bibliogràfiques dels documents
que consultem i incloure automàticament cites i referències en els treballs d’investigació.

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat de Barcelona utilitzen el gestor
bibliogràfic Mendeley.

Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques integrat en bases de dades, repositoris
institucionals i catàlegs de biblioteques, amb característiques de xarxa social.

https://www.mendeley.com/


Què podeu fer?

Amb Mendeley podeu organitzar les vostres cerques, col·laborar amb altres usuaris en línia
i conèixer els últims documents publicats del vostre àmbit temàtic:

• Importar i organitzar informació bibliogràfica i arxius PDF desats al vostre ordinador i també des de
xxles principals bases de dades o pàgines web.

• Incloure notes i subratllats en els documents PDF

• Tenir una còpia de la biblioteca al servidor, accedir a les dades des de qualsevol dispositiu i
xxsincronitzar-les.

• Generar citacions bibliogràfiques en processadors de text.

• Estar connectat amb altres companys i compartir de manera segura documents, notes i comentaris.

• Descobrir documents, persones i grups públics.

Per a més informació… Guies d’ús de Mendeley del CRAI UB
Sessions de formació a mida

http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques/mendeley
http://www.ub.edu/usu/formacio/bibliot/form_amida_bibliot.html


Bibliografia recomanada

Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de estudio, 
investigación y escritura / Umberto Eco 
001.8 Eco
Catàleg UB

Cómo se citan las fuentes: [guía rápida para estudiantes] / Gordon 
Harvey
001.811 Har
Catàleg UB 

Cómo redactar referencias y citas bibliográficas en un trabajo de 
investigación: aplicación práctica del Harvard Style / María Dolores 
Borgoñós Martínez
001.811 Bor
Catàleg UB

http://cataleg.ub.edu/record=b1512989~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1512340~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1822792~S1*cat


CRAI Universitat de Barcelona http://crai.ub.edu > Com citar i gestionar la bibliografia

Per saber-ne més…

http://crai.ub.edu/
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/citacions-bibliografiques


CUB: criteris / Universitat de Barcelona 
Criteris > Referències i citacions bibliogràfiques 

Atès el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d’aquesta presentació, l’autor s’acull a l’article 32
de la Llei de propietat intel·lectual vigent respecte de l’ús parcial d’obres alienes com ara imatges, gràfics o altre material contingudes en les diferents
diapositives.

http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=269
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Moltes gràcies!


