Pla de Formació Permanent del Personal Docent i Investigador
Programa de Formació Transversal de Doctorat

Gestor de referències bibliogràfiques: Mendeley
(nivell bàsic-intermedi. Versió Desktop)
Codi

01CR0053-2 / 06CR0053-2

Modalitat

Virtual (seminari web)

Dates

26 d’octubre de 2021

Hora

16 h

Durada

1,5 hores

Lloc

Teams de la URV

Places

Il·limitat

Destinataris

PDI, doctorands i PAS

Impartit per

Laura Tormo i Sandra Plademunt
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació

Idioma

Català

Descripció
Mendeley és l’eina amb la qual podreu gestionar la vostra bibliografia. Aquest programa us
permetrà crear una base de dades personal amb totes les referències que després podreu utilitzar
per citar i fer la bibliografia dels vostres treballs d’investigació, per elaborar la bibliografia de les
guies docents, etc.

Objectius
 Crear una base de dades personal per emmagatzemar referències importades de bases de





dades, catàlegs, webs, etc. o afegides manualment.
Gestionar les referències creant carpetes per matèries, assignatures, projectes, etc.
Generar automàticament bibliografies en diversos formats (APA, ACS, Vancouver, etc.) de
les referències guardades i exportar-les a un document de text (word).
Inserir cites en un text i generar una bibliografia.
Crear grups i compartir referències bibliogràfiques.

Institut de Ciències de l’Educació

Continguts
1. Mendeley: concepte i ús
2. Accés a Mendeley
2.1. Crear un compte
2.2. Instal·lacions prèvies
3. Funcionament del gestor
3.1. Importar referències a Mendeley
3.2. Gestionar la teva pròpia base de dades a Mendeley
3.3. Inserir cites en un text i generar una bibliografia
3.4. Crear un grup i compartir referències

Metodologia
Introducció teòrica als conceptes i demostració en línia del funcionament del gestor bibliogràfic.
Presentació de la Guia de Mendeley elaborada pel CRAI i disponible en català, castellà i anglès. Es
facilitarà material de suport en pdf.

Avaluació i certificació
Per tal d’obtenir el certificat d’assistència serà necessari respondre una enquesta que es facilitarà
el mateix dia al final de la sessió.

