
 

Guia de suport per a citar referències en el text i elaborar llistat de referències 
bibliogràfiques 

  
 

Advertiment sobre PLAGI 
 

Segons la Acadèmia Valenciana de la Llengua, “plagiar” significa: “Publicar o donar per 

pròpia l’obra literària, científica o artística d’un altre”. És normal que les persones que 

escriuen utilitzen fonts, però han de citar-les i posar entre cometes aquelles frases que es 

volen arreplegar de manera literal per a emfatitzar un missatge, indicant l'autor, l'obra i la 

pàgina on aqueixa frase estava. En la realització del TFG no cal abusar de les frases literals 

d'uns altres. Cal intentar tindre un fil conductor propi que es pot basar en fonts que se 

citen correctament i s'afegeixen en les referències bibliogràfiques. 

 
1. Referències dins del text (normes APA 7ª ed., 2019):  

Referències dins de parèntesi: 

- Quan et referisques a un sol autor: (autor, any), per exemple: La teoria de l'aprenentatge 

social defensa que els membres aprenen uns d'uns altres en intentar imitar o emular 

les conductes dels altres (Bandura, 1986). 

 
- Quan et referisques a diferents autors: Si són 3 o més autors s’ha d’escriure el primer 

cognom seguit de “et al.” Perquè ho veges més clarament, alguns exemples són: 

 
- L’obra de Gómes i Ramírez de 2007 seria: (Gómes i Ramírez, 2007) 

 
- L’obra de Gómes, Pérez i Ramírez de 2010 seria: (Gómes et al., 2009) 

 
- En cas que vulguem citar diferents estudis dins de la mateixa afirmació, hem d'ordenar-

los per ordre alfabètic. Per exemple: Nombrosos estudis han investigat la influència del 

lideratge sobre l'acompliment de seguretat en indústries d'alt risc (e.g., Clarke y Ward, 

2006; Martínez-Córcoles et al., 2011; Zohar, 2008). En aquest cas, fixa't atentament com 

se separen els autors dels diferents estudis per punt i coma, i com s'ha afegit “e.g.,” al 

principi del parèntesi, que vol dir “per exemple”). 

 
- En el cas que citem una afirmació o oració literal (tal com l'autor original la va elaborar), 

cal tractar aquesta oració (exclusivament el que és extret literalment) entre cometes i 

en cursiva, i citar la pàgina d'on l'hem extret. Exemple: La participació del capdavanter 

“manté una elevada vigilància entre els treballadors en circumstàncies impredictibles o 

davant perills en el treball” (Zohar, 2002; p.223), pel que és lògic pensar seguint aquest 

argument que… 



 
- Si citem una oració que la diu el mateix autor en dos treballs diferents (en dos 

moments diferents), la citem de la següent manera: (Zohar, 2002, 2008). Equivaldria a dir 

que l'autor Zohar ha dit açò en aqueixos dos treballs. 

 

Referències fora de parèntesi: 

 

Les referències fora de parèntesis es donen quan ens referim directament a l'autor que va 

afirmar el que pensem citar, seguit de l'any entre parèntesi i una coma depenent de les 

regles gramaticals, per exemple: Segons Sánchez (2008), l'avaluació clínica prestada per 

psicòlegs d'experiència menor a…” o “Sánchez (2008) afirma que l’avaluació…”. Fixa't que 

la coma depèn de l'oració en si. 

 
2. Referències en el “Llistat de Referències bibliogràfiques” (normes APA 7ª ed., 

2019) que ha de contemplar el TFG al final del document (abans d'annexos si n'hi 

ha). 

 
Tota referència que hages posat en el text deu anar especificada en una llista de 
referències final (TOTES). A continuació es faciliten alguns exemples sobre com citar llibres, 
articles, capítols de llibre, o fins i tot referències online pertanyents a pàgines web. 

 

 
Referències de llibre: 

Editor, A. A. (Ed.). (any). Títol de Llibre. Publicador. 

Exemple: 

Roy, M. J. (Ed.). (2006). Novel approaches to the diagnosis and treatment of 

posttraumatic stress disorder. IOS. 

Referències de capítol de llibre: 

En ocasions cada capítol d'un llibre pot anar escrit per un autor diferent, i en aquest cas 

hem de referir-nos a ell, citant després el llibre on es troba aqueix capítol (pot estar editat 

per altres persones). 

Autor, A. A., y Autor, B. B. (any). Títol del capítol. En A. Editor, B. Editor, y C. Editor (Eds.), 
Títol de llibre (pp. xxx-xxx). Publicador. 

Exemple: 

Treasure, D. C., Lemyre, P. N., Kuczka, K. K., y Standage, M. (2007). Motivation in elite 
sport: A self- determination perspective. En M. S. Hagger y N. L. Chatzisarantis (Eds.), 
Intrinsic motivation and self-determination in exercise and sport (pp.153-166). Human 
Kinetics. 

 
  



 
 

Referències d'article: 
 

Autor, A., Autor, B. B., y Autor, C. (año). Título de l’article. Títol de la revista, nombre de 
volum, nombre de les pàgines en les quals s'inclou. 

Exemple: 

Rindermann, H., y Ceci, S. J. (2009). Educational policy and country outcomes in 
international cognitive competence studies. Perspectives on Psychological Science, 4, 
551-568. 

Referències online: 

Autor, A. A. (any). Títol del treball. Recuperat de (vincle). 

Exemple: 

Australian  Institute  of  Health  and  Welfare.  (2011). Australia's  health  2004.  
Recuperat  de http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10014 

http://www.aihw.gov.au/publications/index.cfm/title/10014

