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1. Què és Mendeley?

Com a gestor bibliogràfic Com a base de dades

 Importar documents a la 
biblioteca personal

 Organitzar la biblioteca 
personal

 Generar bibliografies i 
citacions al text

 Cercar documents

 Localitzar el text complet 
dels documents d’accés 
obert

 Contribuir al catàleg 
col·lectiu amb les teves 
referències
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2. Per què utilitzar Mendeley?

L’ús de Mendeley com a gestor es deu a:

 Un ús extens dins de la comunitat universitària catalana. Amb anterioritat, el gestor de referència era

Refworks, ara s’ha optat per Mendeley

 És una eina que té una versió lliure (la que es presenta)

 Les diferents eines de cerca i recuperació d’informació incorporen habilitats per a importar referències amb

Mendeley i permeten la gestió d’aquestes

Va ser creat en l’entorn anglosaxó amb interfícies de treball en anglès. I és mantingut per Elsevier.
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Web Desktop

És important no oblidar sincronitzar

3. Mendeley Web – Mendeley Desktop
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4. Accés a Mendeley 
4.1. Creació d’un compte

Primer de tot cal crear-se un compte de Mendeley
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Abans de començar, és necessari instal·lar-se el següent:

1. Descarregar Mendeley Desktop

• Per a poder treballar des de l’ordinador personal

2. El botó Web Importer

• Per a importar automàticament amb un clic

3. El plugin de Word (des del Desktop)

• Per a citar i generar bibliografies automàticament

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (1/7)
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Descarregar Mendeley Desktop a www.mendeley.com

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (2/7)

http://www.mendeley.com/
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Pas 1. Hi ha l’opció d’accedir a Install Web Importer des de les dues versions de Mendeley: la Web i la Desktop.

Mendeley Web Mendeley Desktop 

Passos a seguir per Instal·lar Web Importer (1/2)

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (3/7)
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En aquest cas s’ha utilitzat el navegador Google Chrome, però
amb Mozilla Firefox o Microsoft Edge s’hauria de seguir el mateix
procediment.

Pas 2

Pas 3

Pas 4

Passos a seguir per Instal·lar Web Importer (2/2)

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (4/7)
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1. Tancar els documents Word/Outlook
que estiguin oberts

2. Anar a la versió Desktop de
Mendeley

3. Botó Tools > Install Ms Word Plugin >
OK

4. El plugin es trobarà a la pestanya
Referències del document Word

Passos a seguir per instal·lar el MS Word Plugin (1/3)

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (5/7)
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Per a poder instal·lar el MS Word Plugin, és necessari que el Word i l’Outlook estiguin tancats.

Passos a seguir per instal·lar el MS Word Plugin (2/3)

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (6/7)
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Un cop instal·lat el MS Word Pluguin, al document Word apareixerà una nova icona a Referències.

Passos a seguir per instal·lar el MS Word Plugin (3/3)

4. Accés a Mendeley 
4.2. Descàrrega i instal·lació (7/7)
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5. Importar documents a Mendeley Desktop

Hi ha diferents opcions per a importar documents a Mendeley
Desktop:

1. A mà

2. Arrossegant PDFs

3. Amb el botó Web Importer

4. Amb el botó Mendeley des dels catàlegs que el tinguin

En incorporar registres a Mendeley cal assegurar la qualitat de la informació per després poder treballar

correctament.
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Entrant les dades del document a mà mitjançant dues opcions:

Opció 2Opció 1

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.1. A mà (1/2)
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1. Triar el tipus de document
2. Omplir els camps

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.1. A mà (2/2)
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Arrossegant PDFs, des d’on estiguin, directament al compte de Mendeley (a la pròpia biblioteca)

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.2. Arrossegant PDFs (1/2)
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1. Arrossegar a la part central
2. Deixar anar
3. Comprovar que les dades de la

part dreta (metadades) siguin
correctes

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.2. Arrossegant PDFs (2/2)
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Clicant el botó Web Importer, instal·lat prèviament, directament 
des d’Internet

Al navegador amb Google Chrome, Mozila Firefox o Microsoft Edge

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.3. Amb el botó Web Importer (1/2)
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1. Clicar i s’obrirà un desplegable

2. Seleccionar els documents que
interessin del desplegable

3. Clicar “Añadir a Mendeley”

PAS 1

PAS 2
PAS 3

Un cop clicat “Añadir a Mendeley”, els documents s’afegeixen directament a la versió de
Mendeley Web. Per tal que també estiguin a Mendeley Desktop, cal prémer Sync (sincronitzar).

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.3. Amb el botó Web Importer (2/2)
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Clicant el botó                      directament des d’un catàleg

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.4. Amb el botó Mendeley des dels catàlegs que el tinguin
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Consell 

Quan s’importen llibres des d’un
catàleg, s’hauria d’esborrar la URL.

La URL no hauria de sortir a la
referència quan es tracta d’un llibre
en paper.

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.5. Consells (1/4)
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Consell

Cada cop que s’incorporen documents
de manera automàtica (llibres, articles,
etc.) caldria comprovar que les dades
del document siguin correctes:

 tipus de document,

 autor,

 títol,

 etc.

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.5. Consells (2/4)
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Consell
Quan hi hagi més d’un autor, cal
assegurar-se que estan escrits un a sota
de l’altre, en comptes d’un a continuació
de l’altre. Si no és així, no es farà bé la
bibliografia.

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.5. Consells (3/4)
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Consell
Cada cop que es faci alguna
modificació o es canviï d’ordinador,
s’hauria de prémer el botó Sync
per a sincronitzar abans de tancar
la sessió.

5. Importar documents amb Mendeley Desktop 
5.5. Consells (4/4)
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6. Creació i gestió de carpetes

 Permeten ordenar les referències  que s’han generat

 Permeten identificar on es vol incorporar una referència quan es genera

 Sempre queden a la carpeta mare i es copia a l’específica que es decideix
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Per a crear una carpeta
només cal clicar Create
Folder i posar-li un nom.

6. Creació i gestió de carpetes
6.1. Creació de carpetes
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Per a crear una subcarpeta cal
col·locar el cursor del ratolí a sobre
de la carpeta mare. Amb el botó dret
s’ha de triar l’opció New Folder i
posar un nom a la subcarpeta.

6. Creació i gestió de carpetes
6.2. Creació de subcarpetes
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Menú esquerre

 All Documents. Tots els documents del propi compte

 Recently Added. Afegits recentment

 My Publications. Utilitzar per afigir les pròpies publicacions d’autor 
personal

Carpetes

 Els documents d’una subcarpeta s’afegeixen automàticament a la
carpeta mare

 Per a esborrar documents de les carpetes sense eliminar-los del
compte, amb el botó dret a sobre del document, cal prémer Remove
from Folder

 Per a esborrar del propi compte i de totes les carpetes on hi sigui, amb
el botó dret a sobre del document, cal prémer Delete Documents

 Per a posar documents a les carpetes només cal arrossegar-los fins a
les carpetes

 És posible canviar el nom de les carpertes amb l’opció Rename Folder

6. Creació i gestió de carpetes
6.3. Menú esquerre i gestió de carpetes
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En importar un document a Mendeley a través
d’un catàleg, es pot decidir a quina carpeta es
vol incloure el document. Els passos a seguir
serien:

1. Seleccionar la Mendeley

2. Prémer una de les carpetes del propi compte

3. Seleccionar Importar

És important recordar prémer Sync per a
visualitzar les noves importacions.

Pas 1

Pas 2 Pas 3

6. Creació i gestió de carpetes
6.4. Importar documents a les pròpies carpetes
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7. Fer citacions al text (estil APA 7a ed. (1/5))

 Si apareix l’opció “Habilitar contenidos” cal confirmar la petició, ni negar-la ni ignorar-la

 Quan s’incorporen cites textuals de registres de la base de dades, el format que apareix segons APA és
(Cognom, Any), si es vol afegir el número de pàgina s’ha d’afegir manualment
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Amb aquest plugin instal·lat anteriorment (apartat 4.2.), i que està a la pestanya de Referències, es poden fer 
citacions al text de manera automàtica.

7. Fer citacions al text (estil APA 7a ed. (2/5))
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Opció 1: buscant per autor, títol o any al propi compte de Mendeley

1. Pestanya Referències
2. Clicar Insert Citation
3. Escriure el cognom de l’autor, part del 

títol o l’any
4. Prémer a sobre de la referència triada

7. Fer citacions al text (estil APA 7a ed. (3/5))



35

Opció 2: anant directament al propi compte de Mendeley

1. Pestanya Referències
2. Prémer Insert Citation
3. Prémer Go To Mendeley
4. Buscar la referència que es vulgui citar
5. Prémer el botó Cite

7. Fer citacions al text (estil APA 7a ed. (4/5))



36

A tenir en compte:
A la cita indirecta, si no es vol trencar
el discurs narratiu, es pot canviar el
parèntesi de lloc manualment:

(Del Prado Martínez, 2016)
Per:

Del Prado Martínez (2016)

1. Cita directa

2. Cita indirecta

7. Fer citacions al text (estil APA 7a ed. (5/5))



37

8. Generar bibliografia (estil APA 7a ed. (1/4))

 Si es pretén que les referències estiguin ordenades alfabèticament cal ordenar-les prèviament al Desktop
abans d’enganxar-les al Word

 Una vegada generada la bibliografia, es podrà modificar segons el format que se li doni a l’editor de textos
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Opció 1: si NO s’ha citat automàticament al text

Des del propi compte de Mendeley:
1. Seleccionar els documents
2. Arrossegar-los al document Word

8. Generar bibliografia (estil APA 7a ed. (2/4))
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Opció 2: si s’ha citat automàticament al text

Si s’ha citat de manera automàtica,
per a generar la bibliografia només
cal prémer Insert Bibliography.

8. Generar bibliografia (estil APA 7a ed. (3/4))
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Consell

Camps que no haurien de faltar mai amb l’estil APA 7a edició :

LLIBRES EN PAPER (Book)

 Autor del llibre (si hi és)

 Títol del llibre

 Editorial (Publisher)

 Any de publicació

 Ciutat de publicació

ARTICLE DE REVISTA ELECTRÒNICA (Journal Article)

 Títol de l’article

 Autor de l’article

 Any de publicació

 Títol de la revista

 URL

PÀGINES WEB (Web Page)
 Títol de la pàgina web
 Any de creació (Aquesta dada és difícil de saber. Si no està clara deixar en blanc. Mendeley generarà (s.d.))
 URL

8. Generar bibliografia (estil APA 7a ed. (4/4))
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9. Canviar l’idioma en la incorporació de bibliografia (1/4)

L’anglès és la llengua que utilitza Mendeley per defecte. Així doncs, a la següent referència posa “Retrieved from”
en comptes de “Recuperat de”:

Eisengräber-Pabst, D., Vogt, S., & Deimann, M. (2014). The academic library: a hidden stakeholder in the age of MOOCs. IFLA Library, 1–8. 
Retrieved from http://library.ifla.org/905/1/210-eisengraeber-en.pdf

Si un treball es redacta en català o en castellà s’hauria de canviar l’idioma. Això es faria de la següent manera:

View >  Citation Style >  More Styles...  >  Citation and Bibliography Language

A continuació es mostraran unes captures de pantalla que indiquen aquest mateix procediment.
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9. Canviar l’idioma en la incorporació de bibliografia (2/4)
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9. Canviar l’idioma en la incorporació de bibliografia (3/4)
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Incorporació sense canviar l’idioma:

Incorporació canviant l’idioma:

9. Canviar l’idioma en la incorporació de bibliografia (4/4)
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10. Subratllar i anotar als PDFs (1/2)

Per a obrir el PDF
cal clicar a sobre
de la icona.

Es pot subratllar i/o
anotar en diferents
colors.
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Si es col·loca el cursor a sobre del text
subratllat, amb el botó dret del ratolí
és possible:

 Canviar el color

 Esborrar el subratllat

 Copiar el que està subratllat

10. Subratllar i anotar als PDFs (2/2)
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11. Localitzar articles 
11.1. Des de Mendeley Web (1/2)
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11. Localitzar articles 
11.1. Des de Mendeley Web (2/2)
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11. Localitzar articles
11.2. Des de Mendeley Desktop

Aquest cercador busca
només dins del propi
compte.
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12. Watch Folder

Mendeley Desktop inclou una característica
anomenada Watch Folder, que importa
automàticament tots els arxius PDF guardats a
les carpetes seleccionades de la unitat de disc
dur amb el programa quan s’obre Mendeley
Desktop.
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13. Gestió de duplicats 
13.1. Referències duplicades (1/2)

Si en un mateix compte hi ha
referències repetides, encara que no
tinguin exactament les mateixes dades,
amb l’opció Check for Duplicates es
poden detectar els duplicats i fusionar-
los.
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Si pel que sigui no es detecten
duplicats però s’està convençut
que n’hi ha i es vol fusionar-los,
només cal seleccionar-los i clicar
Merge Documents.

Si un cop fusionats els documents es
vol desfer l’opció, només cal prémer
Edit > Undo, i l’acció es desfarà.

13. Gestió de duplicats 
13.1. Referències duplicades (2/2)
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13. Gestió de duplicats 
13.2. Noms duplicats

Només cal arrossegar la forma errònia del
nom a sobre de la correcta i, seguidament,
confirmar el canvi.
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 Carpetes a través de les quals es poden compartir arxius (PDF) o referències amb altres persones que
formen part del mateix grup

 Des de desembre de 2020 han deixat d’existir els grups públics i per invitació, i ara només existeixen els
grups privats

14. Grups privats 
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Es poden crear grups privats des de Mendeley Desktop de dues maneres diferents: 

Opció 1. Prémer Edit > New 
Group

Opció 2. A la columna de carpetes de
l’esquerra prémer New Group

14. Grups privats 
14.1. Creació de grups privats (1/2)
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Una vegada clicat New Group, només cal posar un nom al grup i convidar a altres persones a formar part del
grup, afegint adreces de correu electrònic separades per comes. Les persones convidades rebran un correu
electrònic per adherir-s’hi.

14. Grups privats 
14.1. Creació de grups privats (2/2)
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14. Grups privats 
14.2. Compartir documents dins de grups privats (1/2)

 Un integrant del grup pot afegir PDFs que seran visualitzats per la resta d’integrants del grup

 Tots els integrants d’un grup poden subratllar i fer anotacions als PDFs amb diferents colors

 Els PDFs amb anotacions i subratllats es poden exportar conservant els subratllats i les anotacions
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És possible saber qui ha subratllat
i/o ha anotat i quan ha sigut.
Només cal posar el cursor a sobre
del subratllat.

14. Grups privats 
14.2. Compartir documents dins de grups privats (2/2)
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15. Sincronització de carpetes (1/2) 

És possible controlar quines carpetes de la biblioteca de Mendeley se sincronitzen accedint a la carpeta All 
Documents i fent clic a Edit Settings.
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Cal seleccionar les carpetes que es pretén sincronitzar 
i, seguidament, prémer Save & Sync.

15. Sincronització de carpetes (2/2) 
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Un agraïment especial al Damià Gil i a l’Enric Camón

Per a qualsevol dubte o suggeriment no dubteu en contactar amb biblioteca@tecnocampus.cat

mailto:biblioteca@tecnocampus.cat

