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Què és un gestor bibliogràfic?

És una aplicació informàtica per gestionar referències 

bibliogràfiques* obtingudes a partir de fonts d’informació 

diverses. Tenen forma de base de dades personals, així doncs, 

cada usuari crea, actualitza i manté la seva base de dades 

bibliogràfica segons les seves necessitats.

* Referència bibliogràfica



 Importar referències externes de diferents fonts: bases de dades en  línia,

catàlegs de biblioteques, arxius ...

 Organitzar i gestionar les referències bibliogràfiques.

 Exportar les referències externes.

 Organitzar i gestionar la bibliografia.

 Crear i redissenyar la bibliografia en nombrosos formats internacionals.

 Inserir citacions i bibliografia mentre s'està escrivint un article. 

 Compartir amb altres usuaris les referències bibliogràfiques i la bibliografia.

Què es pot fer amb un gestor? 



Què és Mendeley?
Mendeley és un gestor de 
referències bibliogràfiques que et 
permet gestionar, compartir, llegir, 
anotar i citar els teus treballs de 
recerca....

...i una xarxa social acadèmica 
que et permet connectar amb 
altres investigadors, descobrir 
tendències de recerca i conèixer 
estadístiques sobre els autors més 
llegits.



 Programa que pots instal·lar 
en múltiples ordinadors 
(Versió Desktop) 

 Funciona amb qualsevol 
sistema operatiu 

 Accés des de la web mendeley.com

 Accés a través de dispositius mòbils 
>> iPhone/ iPad
>> Android 

Com accedir-hi?

Cal sincronitzar la versió Desktop i la versió Web



Què us ofereix Mendeley?

 Importar documents a My Library (Biblioteca personal) amb el Web Importer,  
des d'un fitxer, des de RefWorks o EndNote, des dels resultats d’una cerca de 
bases de dades i manualment.

 Organitzar My Library (Biblioteca personal): afegir etiquetes i crear carpetes.

 Grups públics i privats: compartir la recerca, crear grups, compartir
documents, treball col·laboratiu en la revisió d’articles científics o seguir grups.

 Incloure citacions a documents Word i generar bibliografies.

 Espai de perfil personal on incloure el currículum vitae, publicacions, filiació,
etc.

 Un espai on hi ha agrupades totes les referències: My Library
(Biblioteca personal).



La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya disposa d'un accés 
institucional -MENDELEY INSTITUTIONAL EDITION- per als membres de la 
comunitat universitària que us permetrà gaudir d'uns avantatges especials.

Accés institucional a Mendeley

Espai d’emmagatzematge de la biblioteca personal fins a 5GB

Espai d’emmagatzematge per a grups d’investigació fins a 20GB

Grups privats de fins a 25 persones a cada grup

Número de grups privats fins a 1000

Rebre recomanacions d'articles a partir de la vostra biblioteca personal amb Mendeley
Suggest (versió Desktop)

Des de l’opció Papers enllaç al text complet via CERCATOT (Find this paper at)



Accediu a MENDELEY i obriu un compte
http://www.mendeley.com/

ALERTA!

Per gaudir dels avantatges heu 
de crear el compte amb 
l’adreça institucional i afegir-
vos al grup:
Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya

http://www.mendeley.com/
https://www.mendeley.com/groups/6963541/universitat-de-vic-universitat-central-de-catalunya/


Ara ja podeu descarregar i 
instal·lar l’aplicació en el vostre ordinador



Abans de començar a treballar amb MENDELEY   

instal·leu 
1. Web Importer (SAVE TO MENDELEY)

Segons el navegador que utilitzeu instal·leu el programa (Chrome o Firefox) o arrossegueu 
la icona “Save to Mendeley” cap a la barra de Preferits o Marcadors (Explorer o Safari).



Abans de començar a treballar amb MENDELEY   

instal·leu 
2. MS Word Plugin o Open Office Plugin

Per instal·lar aquest plugin cal tenir el programa 
Word o l’Open Office tancat. 

Per comprovar si s’ha instal·lat correctament, 
obriu un document word i al menú “Referencias” 
visualitzareu aquesta icona. 



MENDELEY DESKTOP



ORGANITZAR MY LIBRARY
Crear carpetes i subcarpetes



AFEGIR REFERÈNCIES
1. Manualment

Des d’aquesta finestra podeu entrar la 
tipologia del document i les dades 
bibliogràfiques.



AFEGIR REFERÈNCIES
2. Afegir directament documents PDF 

Opció A - Arrossegar un o diversos fitxers des de l’escriptori cap a la part central del 
Mendeley Desktop.



AFEGIR REFERÈNCIES
3. Afegir directament documents PDF

Opció B - Seleccionar els fitxers des de l’opció “Add files”.



AFEGIR REFERÈNCIES
4.   Afegir carpeta/es amb tots els PDFs



AFEGIR REFERÈNCIES
5. Watch Folder - Selecciona la carpeta que vols que Mendeley revisi. 

Qualsevol nou pdf incorporat en aquesta carpeta s’importarà
automàticament a Mendeley.



AFEGIR REFERÈNCIES
6. Importar resultats des de Bases de dades:

Sciencedirect, Scopus, etc. (Web importer)

Des d’aquesta 
finestra podeu 
guardar una o  
diverses referències
i arxivar-les a la 

carpeta que 
us interessi. 
També hi ha l’opció 
de guardar-les totes.  

També podeu fer
aquest procés amb el 
botó Export.



AFEGIR REFERÈNCIES
7. Afegir referències des del propi contingut de

Mendeley
Opció A – Des del Mendeley Desktop Opció B – Des del Mendeley Web 



Lookup
REVISAR REFERÈNCIES

Si la referència 
importada disposa de 
DOI, PubMed o ArXiv ID
clicant la “lupa”
Mendeley afegeix 
automàticament la 
informació que falta.



Needs Review Mendeley buscarà els 
documents al Mendeley
Catalog i si hi són
completerà les dades.

REVISAR REFERÈNCIES

Si Mendeley detecta que les dades
bibliogràfiques són incompletes
afegeix la referencia a la carpeta 
Needs Review per a una verificació
manual de les dades.



La qualitat de les referències importades dependrà
de la qualitat de les metadades del recurs

Un llistat amb les principals bases de dades que importen correctament des del 
Save to Mendeley és:



OTHER SETTINGS – UNPUBLISHED WORK
Marcar aquesta opció exclou del catàleg públic de Mendeley la referència i, 
si és el cas, el document adjunt associat.

* RECOMANACIÓ: Mendeley disposa 
de filtres per detectar si els documents 
adjunts són open access o d’accés 
restringit. Però des de la biblioteca 
recomanem que activeu sempre 
aquesta opció. Sobretot si són 
documents no publicats. 



Settings – Synchronization options
Marcar aquesta opció permet visualitzar els documents adjunts des de 
la versió web quan accediu al vostre compte. 



INSERIR CITACIONS 
Cliqueu Insert Citation. Apareixerà un cercador per buscar les referències que 
necessiteu per autor, títol o any a la vostra biblioteca, o visualitzeu la vostra 
biblioteca per seleccionar les referències que voleu citar. Cliqueu OK per inserir la 
citació. Apareixerà allà on teníeu el cursor. Podeu canviar l'estil de citació des del 
desplegable Style.



EDITAR CITACIONS 
1. Seleccioneu la citació en el document i cliqueu la icona

2. S’obrirà aquesta finestra. Cliqueu la citació i s’obrirà un desplegable que permet 
inserir a la citació el número de pàgina, capítol, notes...



CREAR BIBLIOGRAFIA 
Un cop tingueu com a mínim una citació inserida al vostre text, seleccioneu
Insert Bibliography per generar la bibliografia. Si eliminieu o modifiqueu 
citacions en el vostre text, feu servir l'opció Refresh per actualitzar la bibliografia.



CREAR BIBLIOGRAFIA 
Per defecte la bibliografia es genera en anglès però hi ha l’opció de combinar estil 
de citació amb llengua. Si trieu un estil (per exemple APA, per defecte en anglès) 
podeu escollir que generi la bibliografia en una altra llengua (ex: Recuperat de: 
enlloc de Retrieved from).  
Desktop > View > Citation Style > More Styles



També podeu crear la bibliografia seleccionant i arrossegant directament  les 
referències des del Mendeley Desktop cap al document word. 

CREAR BIBLIOGRAFIA 



CREAR GRUPS PER COMPARTIR DOCUMENTS
I REFERÈNCIES 



TIPUS DE GRUPS: públics i privats

ALERTA: La configuració dels grups, un cop creats, no es pot 
modificar.  Per tant, no podem convertir un grup creat com a 
públic en privat o a la inversa. 



En grups privats es poden compartir documents a text complet, 
el text marcat i les anotacions. A cada membre del grup se li 
assigna un color diferent.

GRUPS PRIVATS



GRUPS PRIVATS



SINCRONITZAR 
La funció Sync permet sincronitzar la vostra biblioteca amb 
totes les versions de Mendeley que tingueu instal·lades 
(Mendeley Desktop, Mendeley Web i dispositius  mòbils).

Situeu-vos a la llista de tots els documents de la vostra 
biblioteca ("All Documents") i cliqueu el botó 

RECOMANACIÓ: Sincronitzeu sempre abans de tancar la 
vostra sessió amb el Mendeley Desktop.



MENDELEY DESKTOP

MENDELEY WEB



Com tancar la vostra sessió de Mendeley 
Desktop en ordinadors compartits? 



ALTRES FUNCIONALITATS 
DE MENDELEY DESKTOP



Llegits / no llegits i preferits



Ordenar les referències

Criteris 
d’ordenació



Entrar noms corporatius
Les referències on l’autor és una entitat s’han de revisar, corregir i marcar com a institució.

ALERTA: Si no feu aquest procés, 
el nom de l’organització o de l’entitat 
quedarà invertit quan es generi 
la bibliografia.



Unificar noms d’autor, etiquetes o 
publicacions duplicades

Exemple: autor entrat de formes diferents - Arrossegueu cap a la forma correcta

Detectar referències o documents duplicats



Etiquetar i editar diversos documents alhora

Les dades poden ser etiquetes, notes o altres detalls bibliogràfics, com ara 
el nom de la revista o publicació.



Buscar
Opció de cerca



Crear notes i marcar text en els PDFs



Crear una còpia de seguretat



Organitzar fitxers 
Tools Options File organizer Aquesta opció permet organitzar i guardar

al vostre ordinador els fitxers adjunts



MENDELEY WEB



1. Des del menú amb el teu nom: afegir i actualitzar informació sobre  
el vostre perfil: detalls personals, currículum vitae, privacitat, interessos 
professionals, etc. 

2. Des de les pestanyes Feed, Library, Suggest, Stats, Groups, Data i    
Careers conèixer les actualitzacions dels vostres contactes, crear i
gestionar la biblioteca de referències, buscar documents, crear grups 
i buscar contactes o feina.

3. Conèixer altres usuaris amb interessos similars i estadístiques sobre els
autors més llegits.

Des de la versió web podeu:





Ajudes sobre Mendeley Premium

Getting Started - Guia ràpida per començar amb Mendeley.

Mendeley Video Tutorials - Vídeo tutorials editats per Mendeley.

Mendeley Support - Bases de dades per consultar i enviar qüestions sobre el 
funcionament de Mendeley.

Mendeley part I, II i III. Gestor de referències bibliogràfiques - (Antoni Parada).

Guía de uso del gestor bibliográfico Mendeley - (Carmen Rodríguez Otero, 
Bibliosaúde).

Mendeley - (Julio Alonso Arévalo, USAL, Biblioteca de la Facultad de Traducción y 
Documentación).

Tots aquests recursos els trobareu a: http://www.uvic.cat/mendeley

http://www.mendeley.com/getting-started/
http://www.mendeley.com/videos-tutorials/
http://support.mendeley.com/
http://vimeo.com/user3889750
http://www.slideshare.net/mrodote3/mendeley-guia-de-uso-actualizacin-febrero-2012
http://www.slideshare.net/jalonsoarevalo/mendeley-13604013
http://www.uvic.cat/mendeley
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