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REFERÈNCIES	BIBLIOGRÀFIQUES	

INTRO	

Hola	a	tothom!	

Nova	setmana	i	nova	fase!!	

Avui	 us	 compartim	 informació	 relacionada	 amb	 la	 presentada	 la	 setmana	passada.	 Es	 tracta	
d’una	aproximació	a	les	referències	i	cites	bibliogràfiques.	

Per	extensió	no	s’arriba	a	presentar	un	 format	en	concret.	Per	una	aproximació	als	diferents	
estils	(APA,	Vancouver...)	podeu	accedir	a	 la	web	de	la	biblioteca	de	la	Universitat	de	Girona,	
qui	 presenta	 informació	 actualitzada	 i	 detallada:	
https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents	

Recordeu	que	estem	aquí	per	ajudar-vos	amb	els	vostres	deures!	

Salut	i	força!	

#QUEDATACASA		

#C19vsCOVID19	

	

IMATGE	1.	La	importància	de	les	referències	bibliogràfiques	

	

Les	 referències	 bibliogràfiques	 proporcionen	 la	 informació	 completa	 d’un	 document	 i	 ens	
facilita	les	dades	identificatives	de	les	fonts	consultades.			



Quan	 fem	 un	 treball	 és	 important	 compartir	 aquesta	 informació	 per	 donar	 fonamentació	 i	
credibilitat	al	nostre	treball.	A	més,	és	bàsic	per	evitar	el	plagi,	reconèixer	als	autors	i	autores	el	
seu	treball,	i	per	oferir	un	espai	de	consulta	de	la	informació	citada.		

	

IMATGE	2.	Dades	bàsiques	d’una	referència	bibliogràfica	

	

Les	referències,	com	podeu	observar,	presenten	un	mínim	d’informació	bàsica:	

- Autor/a	(o	autors/es)	
- Any	de	publicació	
- Títol	de	l’obra		
- Lloc	de	publicació	
- Editor	

Com	 és	 evident,	 la	 informació	 varia	 en	 funció	 del	 tipus	 de	 document	 que	 referenciem:	
articles	de	revista,	capítols	de	llibres,	llibres,	pàgines	web,	documents	legals:	

	

IMATGE	3.	Tipus	de	referències	bibliogràfiques		



	

Com	 hem	 indicat,	 cada	 tipus	 de	 font	 d’informació	 compta	 amb	 un	 format	 de	 referència,	
diferenciant-se	els	documents	impresos,	els	electrònics...	

També	varia	el	tipus	de	citació	en	funció	de	l’especialitat	temàtica	dels	documents.	Segons	el	
tema	del	nostre	treball	convé	utilitzar	un	estil	de	o	un	altre:	

- Arts	i	humanitats:	Harvard	System	o	Chicago	
- Literatura,	lingüística	o	humanitats:	MLA	
- Ciències	de	la	salut:	Vancouver	
- Ciències	socials:	APA	

Per	 accedir	 a	 informació	 relativa	 als	 diferents:	
https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents	

	

IMATGE	4.	Cites	bibliogràfiques		



	

En	 redactar	 els	 teus	 treballs	 resulta	 fonamental,	 dins	 del	 text,	 fer	 referència	 a	 les	 fonts	
utilitzades	per	donar	suport	als	arguments.	Per	fer-lo	utilitzem	les	cites	bibliogràfiques.		

Les	 cites	 són	 formes	 de	 referència	 breus	 per	 identificar	 les	 fonts	 consultades.	 Aquestes	
mostren	 que	 les	 idees	 exposades	 no	 són	 originals	 i	 que	 s’han	 extret	 de	 treballs	 d’altres	
persones.		

S’identifiquen	amb	signes	o	anotacions	al	llarg	del	treball.	Aquestes	indiquen	on	es	pot	trobar	
la	informació	o	dades	de	publicació	de	les	fonts	consultades.	

L’ús	incorrecte	de	les	cites	pot	ser	considerat	plagi.		

	

IMATGE	5.	Tipus	de	cites	bibliogràfiques	



	

Existeixen	diferents	tipus	de	cita:	

- Textuals	o	no	textuals.	

Són	 les	 cites	 que	 incloem	 dins	 del	 text.	 Les	 textuals	 són	 fidels	 i	 transcriuen,	 paraula	 per	
paraula,	 les	paraules	d’altra	persona.	Dependrà	de	 l’estil	de	citació	 i	de	 la	grandària	del	 text,	
però	 s’identifica	 per	 l’ús	 de	 cometes	 acompanyades	 de	 les	 dades	 de	 l’autor/a,	 any	 de	
publicació	i	pàgina.	

En	el	cas	de	les	no	textuals,	parlem	de	resums	o	parafrasejats	d’una	part	d’una	obra.	En	aquest	
cas	 la	 referència	 és	 indirecta	 i	 no	 es	 presenta	 entre	 cometes.	 Ara	 bé,	 si	 que	 ha	 de	 figurar	
l’autor	i	l’any	de	publicació.		

	

IMATGE	6.	Tipus	de	cites	bibliogràfiques	



	

	

IMATGE	7.	Tipus	de	cites	bibliogràfiques	

	



- Numèriques.	 Aquest	 sistema,	 menys	 utilitzats,	 consisteix	 a	 posar	 un	 número	 entre	
parèntesis	 darrere	 del	 text	 que	 volem	 citar.	 El	 número	 fa	 referència	 a	 un	 llistat	
numerada	de	referències	bibliogràfiques.	

Altra	 variant	numèrica	és	 indicar,	 darrere	de	 la	 cita	un	número,	que	no	 remet	a	un	 llistat	 al	
final	de	document,	sinó	que	s’indiquen	les	referències	al	final	de	la	pàgina	o	capítol.		

	

IMATGE	8.	Bibliografia	vs	Referències	bibliogràfiques	

	

Com	ja	hem	indicat,	al	final	dels	nostres	treballs	hem	de	reservar	un	espai	on	fer	referència	als	
documents	que	han	estat	citats	o	que	han	estat	la	base	del	nostre	contingut.	

Les	referències	bibliogràfiques,	com	ja	hem	explicat,	indiquen	els	documents	citats	i	s’ordenen,	
normalment,	alfabèticament	(dependrà	de	la	normativa	de	l’estil	adoptat).		

La	bibliografia,	en	canvi,	també	inclou	documents	que	no	han	estat	citats	al	text,	però	que	si	
que	han	tingut	relació	amb	el	nostre	treball.	

	

IMATGE	9.	La	importància	d’evitar	el	plagi	



	

Parlar	de	plagi	és	parlar	de	copiar,	d’utilitzar	el	treball,	les	idees	o	paraules	d’una	persona	com	
si	fossin	pròpies.	Si	utilitzem	les	idees	d’una	persona	i	no	deixem	constància	d’on	surt	aquesta	
informació	ens	apropiem	d’un	treball	que	no	és	nostre.		

Per	evitar	el	plagi	és	fonamental	utilitzar	la	bibliografia	i	utilitzar	correctament	les	cites	al	text.		

El	plagi	no	només	és	motiu	de	suspens	a	un	examen,	sinó	que,	a	nivell	universitari,	pot	quedar	
constància	a	l’expedient	acadèmic.		

Si	 vols	 revisar	 els	 teus	 treballs,	 existeixen	 diferents	 eines	 a	 internet	 per	 detectar	 el	 plagi:	
Copyscape,	Dupli	Checker,	Viper	o	The	Plagiarism	Checker	

	

	


