
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

 

PRESENTACIÓ 

 

 

Mendeley és l’eina amb la que 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. 

 

A més, és una xarxa social d’investigació que permet compartir informació i 

relacionar-se amb altres investigadors.  

 

Donat que cal instal·lar el programari, si ho desitgeu, podeu portar el vostre 

ordinador portàtil. 

 

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 (MLA, Vancouver, 

ISO, 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 

 Apropar-nos a Mendeley com a xarxa social acadèmica 

 

 

CONTINGUTS 

 

 

1. Mendeley: concepte i ús 

 

2. Accés a Mendeley 
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Títol 

activitat 

Gestiona la teva bibliografia amb Mendeley (nivell bàsic-intermedi) 

Tipus 

d’activitat 

Eines per a la docència i la recerca 

Adreçat a PDI i doctorands 

Impartit 

per 

Toni Mateo, Rebeca Ucero 

Centre de Recursos per l’Aprenentatge i la Investigació 

Sessions 1 sessió de 3 hores 

Idioma Català 

Places  20 

 Dia:   25 de novembre de 2019 

Hora:  16 a 19 h 

Lloc:  Aula I3004. Campus Medicina i Ciències de la Salut 



 

3.1  Crear un compte 

3.2 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 

 

4. Mendeley com a xarxa social acadèmica 

 

MATERIAL  

 

Presentació en PowerPoint amb exercicis pràctics dins de la sessió. 


