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Què és Mendeley 

 

És un gestor de referències bibliogràfiques amb una versió escriptori i una versió web que permet 

treballar indistintament en una o altra, només cal tenir cura de sincronitzar les dades. 

Mendeley permet: 

✓ Crear la teva biblioteca afegint referències dels catàlegs, bases de dades, pàgines web i arxius. 

✓ Gestionar els documents i referències importats. 

✓ Inserir citacions I crear una bibliografia amb el format que hagis triat 

Sistema operatiu 

 

Per instal·lar Mendeley a l’ordinador s’ha de tenir sistema operatiu Windows 7 o versions posteriors; 

Mac OS X 10.10 o versions posteriors; Linux per Ubuntu/Debian (32 bit) o (64 bit). 

 

Registrar-se  

 

https://www.mendeley.com/homepage8/?signout=&switchedFrom= 

Create a free account 

 

Instal·lar Desktop  

 

Per instal·lar la versió d’escriptori es pot fer des de:  

1. Download: https://www.mendeley.com/download-desktop/ 

2. Sign-in: https://id.elsevier.com/as/slQ63/resume/as/authorization.ping 

Es sincronitza amb la versió web. IMPORTANT sempre heu de sincronitzar per tenir la información 

actualitzada. 

https://www.mendeley.com/homepage8/?signout=&switchedFrom=
https://www.mendeley.com/download-desktop/
https://id.elsevier.com/as/slQ63/resume/as/authorization.ping
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Instal·lar aplicacions 

 

Des de la versió d’escriptori es selecciona l’opció TOOLS (Figura 1) per instal·lar les aplicacions Web 

Importer i Word Plug-in. 

 

 

Figura 1 

 

Web Importer 
Serveix per afegir dades i documents (pdfs) des del navegador a MyLibrary. Aquesta eina s’instal·la al 

navegador (Figura 2) 

 

Des de la pàgina web de Mendeley es pot instal·lar des de: 

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/#id_1 

 

Figura 2 

  

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/#id_1
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Word Plugin 
Serveix per citar mentre s’escriu i generar la bibliografia automàticament al final del document. 

Aquesta eina s’instal·la al Word (Figura 3). 

 

Des de la pàgina web de Mendeley es pot instal.lar des de: 

https://www.mendeley.com/reference-management/citation-plugin 

 

 

Figura 3 

 

Importar dades i documents 

 

El web importer permet exportar dades i pdfs de les bases de dades (PubMed, CINAHL, BVS, 

Dialnet…), cercadors (Google Scholar, Microsoft Academic…) i catàlegs de biblioteques (Catàleg de 

l’EUIT, CCUC…) i importar-les al Mendeley (Figura 4). 

 

 

Figura 4 

  

https://www.mendeley.com/reference-management/citation-plugin


5 
 

IMPORTANT: Quan afegiu referències des de qualsevol base de dades, pàgines web i, especialment, 

des del catàleg de l’EUIT és important que reviseu les dades fent servir l’opció SEARCH. Mendeley 

cerca a la seva base de dades i si troba el títol, completa la informació. Si feu servir aquesta opció 

podreu tindreu el màxim de dades per fer després la cita bibliogràfica. Després confirmeu les dades 

clicant sobre DETAILS ARE CORRECT. Si no us completa la informació haureu d’introduir-la 

manualment. 

 

Si arrossegueu directament un pdf us posa les dades bibliogràfiques a la fitxa. 

 

Figura 5 

 

Per exportar les dades des del catàleg o d’altres bases de dades a Mendeley també es poden fer servir 

els format RIS i BIBText. En aquest cas, Mendeley no cerca a la seva base de dades, per tant, si no us 

ha importat totes les dades les haureu d’afegir manualment. 
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Per importar dades a Mendeley de catàlegs i bases de dades  
(Figura 6) 

1.-Anar a FILE 

2.-Seleccionar IMPORT – i seleccioneu el tipus de fitxer (BIBTEX, EndNote, RIS o Zotero) 

3.-Carregueu el fitxer 

 

 

Figura 6 
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Citar i generar la bibliografia 

 

Per poder citar dins de text i fer la bibliografia al final del treball, seguiu els passos següents: 

 

1. Triar l’estil de citació 

Per triar l’estil de citació (APA, Vancouver…) heu d’anar anar VIEW – CITATION STYLE (Figura 7) – MORE 

STYLES - SEARCH MY CITATION STYLES (Figura 8, núm.1) – USE THIS STYLE (Figura 8 NÚM. 2) -CITATION 

AND BIBLIOGRAPHY LANGUAGE (Figura 8, núm. 3) – DONE (Figura 8, núm. 4) 

 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

IMPORTANT: Recordeu que la llengua de citació bibliográfica ha de ser la mateixa que feu servir 

per escriure el treball. 
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2. Citar dins del text  

Insert Citation  
Serveix per posar la cita dins del text (Figura 9, núm.1). 

 

3. Generar la bibliografia al final del treball 

Obrim WORD – REFERENCIAS  

Insert Bibliography 
Serveix per generar la bibliografia al final del document (Figura 8, núm.2). 

 

 

 

Figura 9 

  



10 
 

Afegir referències bibliogràfiques 

 

Per afegir registres manualment o completar informació anem a ADD FILES – ADD ENTRY MANUALLY  i 

triem el tipus de document (Figura 9) 

 

 

Figura10  
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Ordenar referències bibliogràfiques 

 

Per ordenar referències bibliogràfiques clicarem sobre el camp (autor, títol, any o lloc de publicació) 

pel qual volem ordenar les referències (Figura 10). 

 

 

 

Figura 11 
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Anotacions als pdfs 

 

Es poden subratllar i fer anotacions als pdfs adjunts a les referències bibliogràfiques. Només cal que 

cliqueu sobre el pdf i feu servir les eines d’edició (Figura 11). 

 

 

Figura 12 
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Cercador 

 

La versió en línea del Mendeley té un cercador d’articles. Per accedir-hi: SUGGEST– SEARCH (Figura 

12). 

 

 

 

Figura 13  
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Grups de treball 

 

Els grups de treball permeten compartir entre dues o més persones una col·lecció de documents.  

 

 

 

Figura 14 

 

 

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). 

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional de Creative Commons 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

