
 
 
 
 

 

 
U1203 GESTOR BIBLIOGRÀFIC MENDELEY - AVANÇAT 

 
PROFESSORAT 
Personal de Biblioteca i Documentació 
 

OBJECTIUS 
Mendeley és una eina que permet gestionar referències bibliogràfiques combinant un 

entorn web amb una aplicació d'escriptori. A més, incorpora funcionalitats que 

permeten compartir referències bibliogràfiques entre contactes i navegar pels 

continguts incorporats per altres usuaris. 

Els objectius a promoure en aquest curs són: 

 Ser capaços de compartir les referències i els documents a través de la funció 

de grups 

 Conèixer com es poden compartir les referències bibliogràfiques i quin profit en 

podem treure de les referències bibliogràfiques que han compartit altres usuaris 

de Mendeley. 

 Aprendre a treballar amb diferents estils de citació 

CONTINGUTS 
 Detecció de duplicats 

 Compartir documents i referències mitjançant l’ús de grups 

 Estils de citació 

 Organització i treball amb els documents 

 Exportació de referències 

 Ús de Mendeley als dispositius mòbils 

METODOLOGIA 
Es combinaran les sessions expositives per part del personal de BiD amb activitats 

pràctiques per part dels assistents, de manera que es pugui aprofundir en el 

coneixement del gestor bibliogràfic i utilitzar-lo com una eina imprescindible en els 

treballs d'investigació i de recerca. 

El curs s’imparteix a través del campus virtual i s’articula amb mòduls seqüencials que 

inclouen materials, recursos i activitats autoavaluatives. El curs romandrà obert durant 

una setmana en la qual es podran consultar els continguts i fer les activitats. El curs es 

complementa amb un webinar per ampliar i resoldre possibles dubtes. 

 



 
 
 
 

 

Durada: 2 hores (durant una setmana es podran seguir els mòduls al CV, equivalent a 

1 hora i el darrer dia es realitzarà un webinar d’una hora) 

Lloc: campus virtual 

Data: de l’1/06/2021 al 8/06/2021 

Informació sobre el webinar: 

 Data: 8/06/2021 

 Horari: de 12:00h a 13:00h 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones inscrites. 

 


