
 

 

 

U1350 GESTOR BIBLIOGRÀFIC ZOTERO 

 
PROFESSORAT 
 
Personal de Biblioteca i Documentació 
 
OBJECTIUS 
 
Zotero és un gestor de referències bibliogràfiques gratuït i de codi obert que et 

pot ajudar a organitzar la teva biblioteca personal. 

Els objectius a promoure en aquest curs són: 

• Aprendre a crear una base de dades bibliogràfica 
• Ser capaços d'organitzar, exportar, importar i compartir les referències 

obtingudes a través de diverses fonts d'informació (catàlegs, bases de 
dades, Internet, etc.) 

• Aprendre a crear, de forma automàtica, bibliografies, en diferents estils de 
citació, per a la seva posterior incorporació als documents de text que 
s'estiguin elaborant o, en el cas dels docents, a crear llistes de bibliografia 
recomanada per als seus alumnes 

 
CONTINGUTS 
 

• Què és Zotero 
• Com accedir-hi 
• Mètodes d'importació/exportació de dades 
• Crear/Organitzar col·leccions i subcol·leccions 
• Treball amb documents i referències 
• Detecció de duplicats 
• Citar i crear bibliografies 
• Compartir documents i referències 

 
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. 

 



 

 

 

Durada: 2 hores 

Lloc: Aula 3.08 Edifici Polivalent 1 Campus Cappont 

Data: 19 d’abril de 2023  

Horari: de 16:00 h. a 18:00 h. 

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

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions:  

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

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/
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