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Com utilitzar Mendeley en 4 passos

1.  Descarrega articles directament de plataformes com ScienceDirect

1.  Descarrega articles directament de plataformes com
ScienceDirect

3.  Subratlla, pren notes i comparteix-ho tot amb el teu equip de
recerca

2.  Guarda’ls a la teva biblioteca personal, organitza’ls i utilitza’ls
on vulguis, en línia i en local

4.  Importa referències a nous documents (Word) i tria l’estil de
citació amb un sol clic

Hi ha diverses maneres d’incorporar articles a la 
teva biblioteca personal de Mendeley. Prova una 
d’aquestes:

•  Importa’ls des del teu gestor de referències
bibliogràfi ques: utilitza la funció d’importació dins
de la pestanya File de Mendeley Desktop.

•  Utilitza el Web Importer: obté el Web Importer
des del menú Tools a Mendeley Desktop i importa
articles directament.

•  Utilitza el Wach folder: crea una carpeta al teu
ordinador i confi gura Mendeley des del menú File
per a què en faci seguiment. Cada PDF que guardis
en aquesta carpeta serà automàticament importat
a la teva biblioteca personal de Mendeley.

•  Busca dins de Mendeley: utilitza l’apartat Papers
a la versió web o l’opció Literature Search de
Mendeley Desktop.



2.  Guarda’ls a la teva biblioteca personal, organitza’ls i
utilitza’l on vulguis, en línia i en local

3.  Subratlla, pren notes i comparteix-ho tot amb el teu equip de
recerca

Un cop tens els documents a la teva biblioteca 
personal de Mendeley, pots organitzar-los utilitzant 
una carpeta amb un funcionament similar a iTunes.

•  Crea carpetes per a guardar els diferents àmbits
de recerca separats.

•  Afegeix etiquetes per a localitzar els articles
fàcilment.

•  Utilitza el botó Sync per a què els canvis que
facis a la versió Desktop siguin automàticament
traspassats a les versions web i iOS (i a l’inversa)

•  Mendeley suggest mostra articles d’interès sobre
els teus àmbits de recerca basats en els continguts
de la teva biblioteca personal.

•  Utilitza l’opció ‘Account usage ’ de la versió web
de Mendeley per a fer un seguiment de l’espai
d’emmagatzematge que et queda disponible dels
5GB inicials.

Crea grups privats a Mendeley Desktop o Mendeley 
Web, o uneix-te a grups públics. La versió per al 
CBUC de Mendeley permet crear grups privats de 
fi ns a 25  membres.

•  Arrossega articles per afegir-los als teus grups

•  Pren notes i subratlla articles de la teva
biblioteca personal i comparteix-los amb el teu
grup privat. Els membres del grup podran veure
els teus canvis i afegir-hi els seus.

•  Uneix-te a grups públics en la versió web de
Mendeley.



4.  Importa referències a nous documents (Word) i tria l’estil de
citació amb un sol clic

Recorda personalitzar!

Mendeley t’ajuda a inserir  i donar forma a les cites 
en els documents que estàs escrivint.

•  Installa el the Mendeley Citation Plugin que es
troba al menú Tools de la versió Desktop. 

•  Un cop installat, el plugin és visible a la pestanya
‘Referències ’ de la barra d’eines de MS Word.

•  Ara ja pots fàcilment:

•  Inserir cites (sempre fent clic a Cite).

•  Inserir una bibliografi a al fi nal del teu document o
capítol.

•  Triar entre 6.500 estils de citació i canviar-los amb
un sol clic.

Esperem que t’agradi treballar amb Mendeley, el gestor de 
referències bibliogràfi ques gratuït i  xarxa social acadèmica.

Recorda crear el teu perfi l personal i mantingues-lo actualitzat, 
afegint les teves publicacions, per a promocionar la teva feina i 
poder ser trobat per altres investigadors.

Si necessites més ajuda sobre l’ús de Mendeley, consulta:
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www.resources.mendeley.com
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