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ESTIL APA 

 Mitjançant l'estudi d'aquest tema aprendràs a gestionar adequadament la teua 

bibliografia adquirint una sèrie de competències que et permetran:  

 Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació emprada per a 

fer un treball acadèmic. 

 Identificar correctament i elaborar les cites bibliogràfiques corresponents a diferents 

tipus de documents d'acord amb un sistema normalitzat. 

 Aprendre a utilitzar correctament els sistemes de citació en el text dels documents 

emprats per a fer un treball acadèmic. 

 Elaborar correctament la llista de referències final. 

 

COMO EVITAR EL PLAGI: ELABORACIÓ DE CITES Y REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES 

A l’hora de fer un treball acadèmic és fonamental identificar-hi clarament quines 

idees o dades han sigut preses d'altres fonts i quines són realment producte de l'autor o 

autora del treball. Aquest tema t'ensenyarà a fer un ús ètic de la informació i evitar 

qualsevol tipus de plagi. 

Quan s'usen les paraules o idees d'una altra persona sense esmentar-la, es comet un 

tipus de robatori denominat plagi. 

A Espanya els drets d'autoria estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Pots consultar més informació sobre el plagi i els drets d'autoria en la web sobre la 

Propietat Intel·lectual elaborada per la Biblioteca. 

 

El plagi pot consistir a presentar com a propi un document elaborat per 

una altra persona, però també és plagi copiar o parafrasejar idees o 

textos d'altres fonts i incloure-les en un treball propi sense indicar qui 

n’és el vertader autor o autora. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/biblioteca-propietat-intel-lectual.html
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Citar correctament les fonts consultades per a l'elaboració del nostre treball ens 

permet: 

Per a evitar el plagi, cada vegada que utilitzes el que ha dit algú o quan 

resumisques o parafraseges informació oposada en llibres, articles o 

pàgines web, has d’indicar-ne sempre la font mitjançant una cita dins del 

text i la seua corresponent referència en l'apartat de bibliografia, que se 

sol col·locar al final del treball. 
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 Reconèixer el treball realitzat per altres autors o autores. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d'informació citades en el 

treball. 

 Atorgar credibilitat i consistència al nostre treball. 

Existeixen diferents estils de cites: alguns són específics de cada disciplina i uns 

altres s'empren únicament en determinades publicacions científiques.  

En aquest mòdul et descriurem les característiques d'un dels principals estils de cites 

de l’àmbit de les ciències socials: l’estil APA. 

CONCEPTES BÀSICS 

Per a poder elaborar el teu treball, has de tenir clars alguns conceptes bàsics com 

són la cita, la referència bibliogràfica i la diferència entre llistat de referències i bibliografia. 

Per aquest motiu, et recomanem que revises l’apartat  Elaborar cites i referències 

bibliogràfiques de la web de la BUA. A més, des d'aquesta mateixa pàgina pots accedir als 

diferents estils de citació que hi ha disponibles. 

Si vols esbrinar com pots gestionar les teues referències bibliogràfiques, consulta 

l'apartat Gestors de referències bibliogràfiques de la nostra web. 

ESTIL APA 

  

 

La American Psychological Association (APA) fa des del 1929, el manual 

d’estil més utilitzat en la redacció científica en el camp de les ciències 

socials i de la conducta. The Publication Manual of the American 

Psychological Association proporciona una guia sobre tots els aspectes 

del procés d’escriptura que inclou les normes per a citar en el text i per a 

l’elaboració de les referències bibliogràfiques. 

https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/gestors-de-referencies-bibliografiques.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9781433805615%7b020%7d
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9781433805615%7b020%7d
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Com citar dins del text 

L’estil APA estableix que les fonts utilitzades per a l’elaboració del treball siguen 

citades en el text. S’utilitza un mètode de citació breu (autor/a, data) que permet al lector o 

lectora identificar la font i localitzar-la en la llista de referències que es col·loca al final del 

treball. 

Com citar les paraules exactes d'una font d'informació 

Cita literal de menys de 40 paraules 

 La citació ha de presentar-se entre cometes amb una referència entre parèntesi 

que arreplega l’autor o l’autora, l’any de publicació i la pàgina o les pàgines de 

què s’ha extret la citació. Les dades de la referència es poden col·locar juntes o 

separades, depenent de la redacció del text. 
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Cita literal de 40 paraules o més  

 La citació ha d’incloure’s sense cometes, en un bloc de text separat de la 

resta i a doble espai. Haurem de començar el bloc de la citació en una nova 

línia i aplicar en el marge esquerre de la primera línia una sagnia de mitja 

polzada (1,27 cm.).  

 

EXEMPLES 

Com assenyala Gimeno Sacristán (2009) “la verdad es que, en la práctica, 

la escolaridad ya interviene en el tiempo extra-académico como hemos 

podido ver con las tareas o deberes para casa” (p. 117). 

 

“Las competencias no pueden entenderse como algo que se tiene o no se 

tiene, no representan estados o logros determinados, sino estados en 

proceso de evolución” (Gimeno Sacristán, 2009, p. 29). 

 La pasión en la enseñanza es política, precisamente porque es 

personal. Si la enseñanza como trabajo se está progresivamente 

desprofesionalizando, como se puede ver en las intenciones actuales 

de las políticas educativas de todo el mundo, es precisamente porque 

–de modo paralelo– se está despersonalizando. (Nias, 1996, pp. 305-

306). 
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Com citar indirectament una font d’informació 

 

Un treball d’un autor o autora 

 En el lloc apropiat del text hem d’incloure entre parèntesi, el cognom de 

l’autor o autora de l’obra i la data de publicació, separats per una coma i un 

espai. 

 Si el nom de l’autor o l’autora forma part de l’oració només inclourem la data 

en el parèntesi. 

Un treball de múltiples autors o autores 

 Quan un treball té 2 autors o autores sempre cal incloure els dos quan la 

citació apareix en el text. 

 

Mitjançant una cita indirecta es fa referència a les idees d’un autor o 

autora sense necessitat de reproduir-les literalment. En aquest cas, 

s’esmenten els seus arguments amb les nostres paraules pròpies i 

s’introdueix una cita (autor/a, data) per a identificar la font d’informació. 

EXEMPLE 

Un estudi del temps de reacció (Rogers, 1994) indica que es redueix 

considerablement. 

EXEMPLE 

Rogers (1994) compara els temps de reacció en cadascuna de les 

situacions crítiques. 
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 Quan un treball té entre 3 i 5 autores o autors, cal citar-los a tots la primera 

vegada. En les citacions següents només és necessari incloure el cognom del 

primer autor o autora seguit de “et al.”. 

 Quan un treball té 6 autors o autores o més se cita únicament el cognom 

del primer autor o autora seguit de l’expressió “et al.”. 

 

EXEMPLES 

En un estudi de l’any 2008 es demostra que els consumidors es veuen 

afectats per aquest tipus de publicitat (Smith i Jones). 

Smith i Jones (2008) demostren la influència d’aquest tipus de publicitat 

en els consumidors. 

EXEMPLE 

En la primera cita 

Watson, Zimmerman, Rovers, Hansen i Rock (1992) van demostrar la 

incapacitat del capdavanter davant d’aquest tipus d’amenaces.  

En les citacions següents 

Watson et al. (1992) no incideixen en el seu estudi en la influència del 

grup com a amortidor de tensions. 

EXEMPLES 

Rodríguez et al. (2005) aconsegueixen vincular en el seu estudi el fracàs 

escolar amb el nivell de renda familiar. 

En funció de la renda familiar es produeix un fracàs escolar diferent 

(Rodríguez et al., 2005). 
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 Quan citem un treball fet per un organisme o entitat la primera vegada que 

se cita s’ha d’incloure el nom complet. En les citacions següents podem 

incloure el nom abreujat. 

 Quan un autor o autora té més d’una publicació en el mateix any, en la 

citació s’afig una lletra minúscula a la data per a distingir-les. 

Errors, omissions i comentaris 

 Si hi ha un error en el text citat, ha de mantenir-se, però cal avisar el lector o 

la lectora amb l’anotació [sic] en cursiva. 

 No es pot ometre una part del text citat sense assenyalar-se; ha d’indicar-se 

sempre amb punts suspensius entre parèntesi (...). 

EXEMPLE 

La primera cita:  

(Organització de les Nacions Unides [ONU], 2004)  

En les citacions següents:  

(ONU, 2005) 

EXEMPLE 

(Sánchez Albornoz, 1973a) 

(Sánchez Albornoz, 1973b) 

EXEMPLE 

"El 5 d’octubre vam arribar a la ciutat de Sebilla [sic]." 
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 Qualsevol comentari que s’inserisca ha d’aparèixer entre claudàtors [ ].  

 

Pautes generals per a la redacció de les referències bibliogràfiques 

 L’estil APA estableix que s’ha de fer una llista de referències final que incloga, 

únicament, els recursos que han sigut utilitzats en la realització del treball de 

manera que cada cita que s’ha intercalat en el text tinga la referència 

corresponent en la llista final. 

 Les dades per a redactar la referència es prendran del document original a què 

fan referència i s’extrauran principalment de la portada. 

 Cada referència conté generalment els elements obligatoris següents: autoria, 

títol, editorial, lloc i data de publicació. 

 S’inverteixen els noms dels autors o autores i es col·loca, en primer lloc, el 

cognom o cognoms seguit de la inicial o les inicials del nom.  

 Poden incloure’s fins a set autors o autores, separats per comes i incloent el 

signe ampersand (&) abans de l’última persona. En valencià, també és possible 

utilitzar la conjunció “i” abans de l’últim autor o autora. 

 

 

 

 

EXEMPLE 

"L’objectivació del coneixement (...) defineix l’accessibilitat d’aquest." 

EXEMPLE 

"L’any passat [l’autor escriu en 1997] les estadístiques van mostrar un 

increment alarmant en el nombre de casos." 
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 Quan una obra té 8 autors o autores o més, s’inclouen els 6 primers, a 

continuació s’insereixen tres punts suspensius (…) i s’afig el nom de l’última 

persona. 

 En el cas d’una obra sense autoria coneguda, el primer element de la referència 

serà el títol. 

 Si l’obra està realitzada per una entitat s’indicarà el nom d’aquesta com apareix 

en la font. 

 Quan l’autor o l’autora també és responsable de l’edició s’utilitza l’expressió 

“Author” (autor, en valencià) en el lloc de l’editorial 
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 El títol s’escriurà en cursiva. Es respectarà el criteri d’ús de majúscules de la 

llengua en què es dona la informació.  

 Els subtítols es poden incloure després del títol, separats per dos punts i espai 

(:). El subtítol també comença per majúscula. 

 La data de publicació es col·loca entre parèntesi. Si la data no està disponible 

escriurem “n. d.” (no date) o “s. d.” (sense data). Si la data és desconeguda però 

es pot aproximar raonablement, usarem "ca." (per a circa) seguit de l’any 

aproximat, entre claudàtors. 

 Si apareixen diversos llocs de publicació haurem d’indicar només la primera 

ciutat que es mostra o aquella que correspon a l’oficina central de l’editorial. Cal 

indicar el lloc on se situa l’editorial (ciutat i estat). Si l’editorial està situada fora 

del país de residència indicarem la ciutat i el país. 
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COMO REDACTAR LES REFERÈNCIES SEGON EL TIPUS DE DOCUMENT 

A continuació t'explicarem, detalladament i amb alguns exemples, la manera de 

redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents: 

 documents impresos 

 documents en internet 
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Como elaborar les referències de documents impresos 

Llibres 

LLIBRES IMPRESOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Pennac, D. 

(Any de publicació) (1998) 

Títol en cursiva Como una novela 

Edició  

Lloc de publicació: Editorial Barcelona: Anagrama 
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Menció diferent de la d’autor o autora 

 Quan es tracta d’altres persones que compilen, editen, coordinen o dirigeixen 

s’especifica després del nom i entre parèntesi. 

Capítols de llibres 

 

CAPÍTOLS DE LLIBRES IMPRESOS 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 
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Autor/a de la contribució Álvarez, I. i Gómez, I. 

(Any de publicació) (2009) 

Títol del capitol o contribució PISA, un proyecto internacional de evaluación auténtica: 

Luces y sombras 

In/En En 

Autor/a del llibre complet C. Monereo (Coord.) 

Títol del llibre en cursiva PISA como excusa: Repensar la evaluación para cambiar 

la enseñanza 

(Edició, Volum, localització del 

capítol) 

 (pp. 91-110) 

Lloc de publicació: Editorial  Barcelona: Graó 

 

Articles de revistes  

  

ARTICLES DE REVISTES IMPRESES 
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Esquema de la referència 

 

Autor/a  Maekawa, T., Tobimatsu, S., Inada, N., Oribe, N., 

Onitsuka, T., Kanba, S., & Kamio, Y. 

(Any de publicació) (2011) 

Títol de l’article Top-down and bottom-up visual information processing 

of senar-social stimuli in high-functioning autism 

spectrum disorder 

Títol de la revista en cursiva Research in Autism Spectrum Disorders 

Volum de la revista en cursiva 5 

(Número del fascicle) (1) 

Primera pàgina- última pàgina de 

l’article 

201-209 
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Com fer referències bibliogràfiques de documents electrònics 

 Les referències dels documents electrònics segueixen, en general, els mateixos 

esquemes dels documents impresos. No obstant això, cal afegir algunes dades que 

ens revelen el caràcter digital d’aquests recursos d’informació i que ens ajuden a 

localitzar-los.  

 L’estil APA estableix que haurem d’incloure en la referència el DOI del document.  

 S’ha d’incloure el DOI seguint aquest format: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx 

 També s’accepten els formats anteriors: http://dx.doi.org/ i doi:xxxxx 

 

El DOI (Digital Object Identifier) és una sèrie alfanumèrica única assignada 

per l’editorial a un document electrònic amb la finalitat d’identificar-ne el 

contingut i proporcionar un enllaç estable per a la localització d’aquest en 

internet. El DOI sol aparèixer en un lloc destacat de la primera pàgina del 

document. 
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 En el cas que el recurs no tinga un DOI haurem d’afegir en la referència la URL 

(Uniform Resource Locator) és a dir, l’adreça d’Internet del document. Utilitzarem el 

format “Retrieved from” o “Recuperat de” htttp://www.xxxxxxxxxx 

 

 En el cas que no siga possible accedir directament al recurs d’informació perquè hi 

calga una subscripció o adquisició prèvia, l’estil APA estableix que pot usar-se 

l’expressió “Available from” com a alternativa a “Retrieved from”. 

 

 No cal indicar la data de consulta del recurs tret que es tracte d’un material que 

canvie amb freqüència (p. ex., Wikis). 

 

 No s’ha de col·locar un punt final quan una referència acaba amb una URL. 

Llibres electrònics 
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 Llibres electrònics amb DOI 

LLIBRES ELECTRÒNICS AMB DOI 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Gutman, G., & Spencer, C. (Eds.). 

(Any de publicació) (2010) 

Títol del llibre en cursiva Aging, ageism and abuse: Moving from awareness to action 

(Edició)  

DOI https://doi.org/10.1016/b978-0-12-381508-8.00014-x  

 

 

 

https://doi.org/10.1016/b978-0-12-381508-8.00014-x
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 Llibres electrònics sense DOI 

LLIBRES ELECTRÒNICS SENSE DOI 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Godwyll, F. i Kang, S. (Eds.) 

(Any de publicació) (2008) 

Títol del llibre en cursiva Poverty, education and development 

(Edició)  

Retrieved from/Recuperat d’URL. Recuperat de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/  

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/
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Capítols de llibres electrònics 

 Capítols de llibres electrònics amb DOI 

CAPÍTOLS DE LLIBRES ELECTRÒNICS AMB DOI 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

En aquest cas, l’estil APA estableix que ha d’indicar-se la URL de la pàgina 

principal de la base de dades que conté el document. 
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Autor/a de la contribució Phillis, Y. A. 

(Any) (2018) 

Títol del capítol o contribució Some security issues of living on planet Earth 

In/En: En 

Autor/a de l’obra completa J. A. S. Kelso (Ed.) 

Títol de l’obra completa en 

cursiva 

Learning to live together: Promoting social harmony 

(Edició, volum, localització del 

capítol) 

(pp. 7-16) 

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-90659-1_2 

 Capítols de llibres sense DOI 

CAPÍTOLS DE LLIBRES ELECTRÒNICS SENSE DOI 

 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-90659-1_2
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Autor/a de la contribució Rebeck, K. C. 

(Any) (2009) 

Títol del capítol o contribució Economic literacy, attitudes and opinions of adults 

In/En: In 

Autor/a de l’obra completa F. G. Mixon, & R. J. Cebula (Eds.) 

Títol de l’obra completa en 

cursiva 

Expanding teaching and learning horizons in economic 

education 

(Edició, volum, localització del 

capítol) 

(pp. 89-100) 

Retrieved from/Recuperat d’URL. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/  

 

Articles de revistes electròniques 

 Articles de revistes amb DOI 

 

 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/
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ARTICLES DE REVISTES AMB DOI 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Kuusikko-Gauffin, S., Eira, J., Alice, C., Rachel, P., Katja, J., 

Marja-Leena, M., … Irma, M. 

(Any de publicació) (2011) 

Títol de l’article Face memory and object recognition in children with high-

functioning autism or Asperger syndrome and in their 

parents 

Títol de la revista en cursiva Research in Autism Spectrum Disorders 

Volum de la revista en cursiva 5 

(Número del fascicle) (1) 

Primera pàgina- última pàgina de 

l’article 

622-628 

DOI https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.07.007  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.07.007
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 Articles de revistes sense DOI 

ARTICLES DE REVISTES SENSE DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Candil, A. L. i Olejarczyk, R. S. 

(Any de publicació) (2010) 

Títol de l’article Inter-versiones de las políticas sociales: Relatos sobre drogas y viviendas 

Títol de la revista en 

cursiva 

Trabajo Social 

Volum de la revista en 

cursiva 

 

(Número del fascicle) (12) 
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Primera pàgina- última 

pàgina de l’article 

79-87 

Retrieved from/Recuperat 

d’URL. 

Recuperat de https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial  

 

Llocs web 

LLOCS WEB 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Biblioteca de la Universitat d’Alacant 

  

En aquest cas, l’estil APA estableix que ha d’indicar-se la URL de la pàgina 

principal de la revista on s’ha publicat l’article. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
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(Data) (2019) 

Títol del document Elaboració de citacions i gestors bibliogràfics 

Retrieved from / Recuperat d’URL Recuperat de https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-

apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaboracio-de-

cites-i-gestors-bibliografics.html  

 

 

 

  

Quan citem un lloc web o pàgina completa, i no qualsevol document en 

particular d’aquesta pàgina, hi ha prou amb indicar l’adreça web en el 

text sense necessitat d’incloure-la en la llista de referències 

EXEMPLES 

President Obama often used Twitter (http://www.twitter.com/barackobama) 

and Facebook (http://www.facebook.com/barackobama) to keep citizens up 

to speedon his initiatives. 

 

KidsPsych is a wonderful interactive website for children 

(http://www.kidspsych.org). 
 

https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaboracio-de-cites-i-gestors-bibliografics.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaboracio-de-cites-i-gestors-bibliografics.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaboracio-de-cites-i-gestors-bibliografics.html
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COM FER LA LLISTA DE REFERÈNCIES FINAL 

 L’estil APA estableix que la llista de referències començarà en una pàgina nova amb 

el títol References (Referències) en posició centrada. 

 La llista es farà a doble espai i en cada entrada el text haurà d’anar sagnat pel que 

fa a la primera línia de cada referència en un format de sagnia francesa o penjant 

(la primera línia de cada referència estarà totalment cap a l’esquerra i les línies 

subsegüents tindran sagnia). 

 

 Les referències bibliogràfiques han de presentar-se ordenades alfabèticament pel 

cognom de l’autor o l’autora, o del primer en el cas que en siguen diversos.  

 Si un autor o autora té diverses obres s’ordenaran per ordre de publicació, i 

començarà per la més antiga.  
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 Si d’un autor o autora hi ha diverses referències d’un mateix any s’especificaran 

els anys seguits d’una lletra minúscula i s’ordenaran alfabèticament pel títol. 

 

 En el cas de treballs d’un autor o autora en col·laboració, l’ordre vindrà indicat pel 

cognom del segon autor o autora, independentment de l’any de publicació. Les 

publicacions individuals es col·loquen abans de les obres en col·laboració. 
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PER A FINALITZAR 

 En aquesta unitat us hem descrit les característiques d’un dels estils de citacions 

principals de l’àmbit de la psicologia, l’educació i les ciències socials: l’estil APA. 

Has après a: 

 citar dins del text 

 elaborar la llista de referències final 

 redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents 
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Si voleu conèixer més en profunditat l’estil APA us recomanem consultar 

la guia completa que ha fet la BUA. També podeu visitar 

www.apastyle.org/ on trobareu diversos recursos d’aprenentatge com 

tutorials, respostes als dubtes més freqüents i el bloc de l’estil APA. 

 

  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf
https://www.apastyle.org/
https://blog.apastyle.org/apastyle/personal-communication/

