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Alguns exemples de com citar segons APA amb DOI són:

Article en una revista:
Nom de l’autor (any). Títol de l’article. Títol de la revista, volum, número
(número de l’exemplar) , nombre de pàgines.
DOI: xxxxx
Ex. Article de revista amb DOI
Quan no té assignat el DOI i la referència no es pot recuperar
electrònicament, donem la URL exacta si està disponible. Sinó usarem la
plana web principal de la revista, sense incloure la data de recuperació. Si
l'article d'una revista en línia no s'ha recuperat, col·loquem el període al
final de la cita posterior als números de pàgina.
Gerry, R.. (2000). Tempo training for freestyle. Journal of Swimming
Technique, 34(1), 40-42.
doi:10.1022/0202-9822.77.4.444
Ex: Article de revista amb DOI assignat, en una publicació
anticipada en línia
Si estem citant una versió anticipada d’un article, insertem “Publicació
anticipada en línia” abans del DOI.
Cox, C. (2006). An analysis of the impact of federated search
products on library instruction using the ACRL standards. Portal:
Libraries and the academy, 6(3), 253-267. Publicació anticipada en
línia .
doi:10.1212/s00222-009-0987-6
Ex. Article de revista sense DOI, obtingut de lliure accès, amb
més de set autors:
Si no n’hi ha un número DOI, llavors inclourem la URL de la revista de lliure
accés quan estigui disponible. Quan hi hagi més de set autors, usa punts
suspensius pels autors després d’haver nombrat els sis i abans de l’últim.
Jones, H. M., McKay, J., Alvarado, F., Plath, E., Jordan, A., Porter, M.,
. . . Allsop, S. (2005). The attractions of stupidity. The St. Croix eReview, 30(2), 6-10. Extret de
http://st_croix_e-review.com/index.php/articles/view/30/6/
Ex. Article de revista sense DOI, obtingut d’una subscripció de
base de dades
Si no hi ha número DOI i l’article ha estat obtingut de la subscripció d’una
base de dades, l’APA diu que donem la plana principal de la URL de la
revista.

Getweed, R.-J., Jr. (2007). Information literacy for distance students.
Journal of Library
Administration, 34(1), 40-42. Extret de http://www.jla.org/

