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NORMES DE CITACIÓ BIBLIOGRÀFICA 
Bibliografia 
La bibliografia és la llista ordenada de totes les fonts d’informació consultades i 
citades en el treball de recerca. 

• S'inclou després de la conclusió.  
• Ha d’estar ordenada alfabèticament pels cognoms dels autors. En el cas que d’un 
autor hagin diferents entrades bibliogràfiques, l’ordre que s’adaptarà serà el 
cronològic. 
• S’ha d’evitar citar obres que no tenen res a veure amb el treball, o aquelles que no 
s’hagin consultat. 
• La bibliografia s'ha de citar amb unes pautes i una estructura concreta en funció del 
tipus de document (llibres, Internet, articles, diccionaris).  

Existeixen diferents normatives de citació bibliogràfica. Cada universitat, cada 
editorial, cada revista té una normativa pròpia que cal conèixer per fer una bona 
presentació dels treballs. Els criteris generals que ara us presentem us serviran per 
elaborar la bibliografia del treball de recerca al batxillerat. És una feina laboriosa però 
que cal fer amb cura ja que quan fem una recerca no partim de zero; cal reconèixer el 
que altres investigadors han fet i no cometre plagi.  

Criteris generals 

Documents impresos 

Autors 

Quan hi ha més d'un autor o autora, se separaren els noms amb un punt i coma i es 
prescindeix de la conjunció copulativa i. 

Ausubel, D. P.; Sullivan, E. V. 

Quan l'autor citat és l'editor, compilador, coordinador, director, etc. de l'obra, a continuació del 
nom es posa l'abreviatura corresponent amb minúscula i entre parèntesis. 

Nogué, N. (coord.) (1998). 

Quan se cita un autor dues o més vegades seguides o quan cal repetir-ne el nom en la 
mateixa referència, es torna a escriure el nom complet i no es fa servir el sistema de 
guió llarg ni extrallarg. 
 
Per a fer referència a l'autoria d'una obra col·lectiva sense esmentar els noms dels 
autors, l'expressió que hi correspon és Diversos autors i no pas les 
abreviatures VV.AA. ni AA.VV. 

Llibres: 

Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). Títol del 
llibre (edició, traducció de, volum, pàgines). Lloc: editorial ("Col·lecció", núm.). 
 
Articles:  
 
Cognom/s autor/a, (Inicial/s del) nom (any de publicació). "Títol de 
l'article". Nom de la publicació (núm., mes, pàg.). Lloc. 

(El cognom en algunes normatives s’escriu sencer en lletres majúscules)

Javier Arroyo Sobrino
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Exemples 

Gras, R.V. (1997). L'actor i la dicció. Barcelona: La Busca Edicions. 
 
Coromina, E. (1993). El 9 nou. Manual de redacció i estil (3a. ed.). Vic: 
Diputació de Barcelona / Eumo Editorial / Premsa d'Osona. 

Parts de llibres 

Vidal, T. (2000, juny). "La imatge cartogràfica de l'illa de Menorca des dels 
orígens al primer terç del segle XVIII". A: Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia (vol. XVII, pàg. 53-54). Barcelona: Societat Catalana de Geografia / 
Diputació de Barcelona. 

Publicacions periòdiques 
Revista de Llengua i Dret (desembre de 2003, núm. 40). Antoni Milian i Massana 
(dir.). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Escola d'Administració Pública de 
Catalunya. 

Articles en publicacions periòdiques 

Bàguena, N. (2004, maig). "La bona educació medieval. Com menjar i beure 
segons Eiximenis". Sàpiens (núm. 19). 

Documents audiovisuals i gràfics  
 
Els DVD i les pel·lícules se solen citar habitualment pel títol, tret que es vulgui fer ressaltar 
alguna responsabilitat concreta. Convé indicar el tipus de document de què es tracta, en quin 
suport va i la durada. 
 
Si se citen vídeos que formen part d'una sèrie, es pot fer servir un sistema paral·lel al dels 
llibres: el nom de la sèrie en cursiva i el capítol concret entre cometes. 

Victòria dels Àngels (1992). Cançons tradicionals catalanes [enregistrament 
sonor]. Londres: Collins Classics. 1 disc compacte (58 min). 
 
L'illa de l'holandès [pel·lícula cinematogràfica] (2002). Sigfrid Monleón (dir.). 
Barcelona: Lauren Films (DVD) (104 min). 
 
L'or de Moscou [enregistrament de vídeo] (2004). M. Dolors Genovès (dir.). 
Barcelona: Televisió de Catalunya / Enciclopèdia Catalana. 1 disc òptic (DVD) (65 
min). 
 
L'arquitectura del realisme a Barcelona [enregistrament de vídeo] (1990). 
Barcelona: ETSAV. 3 videocassets. 
 
"Nacions desunides". 30 minuts (2003). Televisió de Catalunya. 29 de juny de 
2003. 
 
"Origen de l'univers i origen de l'home". Convidat del segle (1999). Catalunya 
Cultura. 28 de maig de 1999.  
 
El cartell a Catalunya: 1888-1936 [material gràfic] (1995). Barcelona: 
Ajuntament de Barcelona. 30 reproduccions d'obres d'art. 

Documents electrònics 

Publicacions en línia 

Cognom/s, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de 
suport]. Editorial. [Data de consulta]. 
<URL>



Pàgina �  de �3 4
Prats Català, Joan (2002). Institucions i desenvolupament a l'Amèrica Llatina. Un rol 
per a l'ètica? [article en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002]. 
<http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/prats0502/prats0502.html> 

Articles de revistes 

Tirado, Francisco Javier; Gálvez, Anna (2002). "Comunitats virtuals, ciborgs 
i xarxes sociotècniques: noves formes per a la interacció 
social". Digithum [article en línia] (núm. 4). UOC. [Data de consulta: 27 de 
febrer de 2003]. 
<http://www.uoc.edu/humfil/articles/cat/tiradogalvez0302/
tiradogalvez0302.html>  
ISSN 1575-2275 

Si la cita acaba amb una adreça url, no poseu punt al final. 

Vídeos (You Tube) 

Cognom, N. (any, mes dia). Títol del vídeo en cursiva [vídeo]. [Data de consulta] 
<url> 
Universitat de Girona. Biblioteca (2011, octubre). Com funciona el PUC [vídeo]. [Data de 
consulta: 12 de desembre de 2011] <http://youtu.be/Q7LjZ JpITU> 

Les figures, les taules, les fórmules i les equacions  

• Les il·lustracions han d'estar relacionades amb el tema que il·lustren. S'hi 
ha deposar un peu de foto explicatiu en una lletra de mida inferior a la del 
text. 
Les figures, les taules, les fórmules i les equacions complementen el text. Es consideren 
figures la informació gràfica que acompanya el text i que pot consistir en dibuixos, mapes, 
gràfics, quadres, esquemes i fotos.   

• Les figures han de tenir una mida proporcionada i una resolució adequada per tal que es 
vegin amb claredat. Vigila amb les imatges baixades d’internet que solen tenir bona resolució 
per veure en pantalla però que impreses són il·legibles.  

• Si reprodueixes una figura d’un altre autor, cita’l al peu.  

• Posa l’orientació, l’escala i la llegenda en els mapes. 

 • Associa un peu a les fotografies i un encapçalament a les taules. Els peus de fotografia 
explicatius il·lustren els aspectes més rellevants del treball i permeten fer al lector una visió 
ràpida.  

• Els peus de fotografia i els encapçalaments de taules s’han de distingir bé del text principal.  

Ho pots fer centrant-los, utilitzant una mida de lletra més petita, escrivint en cursiva o amb 
una amplada de columna diferent. El tipus de lletra que generalment s’utilitza en els peus de 
figura és Arial o Helvetica. 

El Word té una aplicació per fer els peus de fotografia. Queden numerats de forma automàtica.  

Cognom/s, Nom complet (any, dia i mes). "Títol de la part de la 
publicació". Títol de la publicació[unitat de contingut + tipus de suport]. Secció 
(volum, número). Editorial. [Data de consulta]. 
<URL>  
ISSN [opcional]
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