
Cerca i gestió de la 
informació en Educació 
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Elaboració d’una estratègia de cerca

� Identificar i definir la nostra necessitat 
d’informació

� Establir les fonts d’informació més pertinents
� Identificar els termes de cerca

� Establir relacions entre els termes

� Analitzar el grau de pertinència i exhaustivitat 
dels resultats
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Consells de cerca

Passos a seguir:
1.- Formular i definir la necessitat d’informació

Expresseu la matèria o tema en una frase concreta
Exemple: 

Desenvolupament del llenguatge en els infants

2.- Identificar els conceptes clau
Identifiqueu els conceptes més importants
Exemple: 
� Concepte 1: desenvolupament
� Concepte 2: llenguatge
� Concepte 3: infants

3



Consells de cerca
3.- Elecció dels termes
� Triar els termes que poden representar millor els conceptes 

de la cerca (paraules clau) i destriar-los de les paraules 
buides. Busqueu sinònims.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

desenvolupament llenguatge infants

progrés parla nens

increment criatures
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Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.1.- Operadors booleans: Són elements que permeten 

combinar els termes de cerca per refinar i recuperar 
exactament tot allò que volem: 
� AND (i, y, &): recupera aquells documents que 

contenen tots dos termes.
� OR (+, O): recupera els documents que contenen

qualsevol dels termes.
� NOT (-): recupera els documents que contenen un

terme, però exclou tots els que contenen l’altre.
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Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.1. Operadors booleans: d’aquesta manera combinaríem sinònims amb 

OR i termes diferents amb AND.

Concepte 1 Concepte 2 Concepte 3

AND

desenvolupament llenguatge infants

progrés parla nens

increment criatures

OR

Així quedaria: (desenvolupament OR progrés OR increment) AND (llenguatge OR 
parla) AND (infants OR nens OR criatures)
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Consells de cerca
4.- Combinació dels termes
4.2.- Operadors de proximitat: són elements que permeten 

combinar els termes de cerca segons la seva posició (que 
estiguin en un mateix camp, que estiguin situats a no més de 
dues paraules, que estiguin en un mateix paràgraf...):

� WITH: recupera aquells documents en els quals els dos termes es
troben en el mateix camp.

� ADJ : recupera els documents que tenen els dos termes, separats
pel nombre de termes indicats amb el número.

� NEAR: recupera els documents que contenen els dos termes dins
d’un mateix paràgraf o frase.

� “ ” : recupera la frase o paraules exactes que es troben entre
cometes .
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Consells de cerca
5.- Ampliar la cerca

� Els truncaments i comodins són signes que permeten
cercar per l’arrel de la paraula o substituir-ne lletres. Ens
eviten haver d’especificar les diferents variants o
terminacions d’una paraula, simplificant així l'estratègia de
la cerca.

El més comuns són: *   !   ?   $   #

8



Consells de cerca
6.- Limitar la cerca
� La majoria de fonts d’informació ens  permeten filtrar 

els resultats segons una o diverses característiques, 
acotant així el que busquem i eliminant resultats 
innecessaris.
Alguns límits són: 

� Geogràfic o cultural (p.ex., només resultats d’àmbit català)
� Idiomàtic (p.ex., només resultats en català)
� Per camps (p.ex., efectuar la cerca només en el camp d’autor)
� Per format del document (p.ex., només articles de revista)
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Consells de cerca
7.- Executar la cerca i avaluar els resultats

� 7.1. Pertinència i exhaustivitat: Cal analitzar si és necessari 
reformular la nostra estratègia de cerca.
� Pertinència : els resultats obtinguts s’ajusten a les nostres 

necessitats d’informació, que ens són útils per al nostre treball.necessitats d’informació, que ens són útils per al nostre treball.
� Exhaustivitat: recuperem tots els resultats referents a la nostra 

necessitat d'informació que hi ha a la font d'informació.

� 7.2. Soroll i silenci
� Soroll: obtenció d’informació no rellevant per a la nostra recerca.
� Silenci: és la no obtenció d'informació rellevant per a la nostra 

cerca, que realment està continguda a la font d'informació.
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Consells de cerca
8.- Reformular l'estratègia de cerca i... 

començar de nou

� Si els resultats que hem obtingut són
pobres...pobres...

� Si hem obtingut massa soroll documental o
massa silenci...

� I en tot cas, si creiem que podem explotar
més la font d'informació...
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Principals fonts d’informació

� Les fonts d’informació són aquells objectes o
subjectes que generen, contenen, subministren o
transfereixen informació.

� Podem distingir dos tipus de fonts d’informació:� Podem distingir dos tipus de fonts d’informació:
� Fonts primàries : donen accés directe a la informació.

Exemples: llibres, revistes, diccionaris, enciclopèdies, etc.
� Fonts secundàries : recopilen informació sobre les fonts

primàries, és a dir, són fonts de referència que no ofereixen
coneixements nous però que faciliten l’accés a les fonts
primàries. Exemples: catàlegs, bases de dades, portals
temàtics, etc.
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Catàlegs
� Són bases de dades d’una institució on es descriuen els

documents i s’informa d’on estan localitzats. Són útils per a
saber quins documents té la biblioteca i on es localitzen:
llibres, revistes, DVD, recursos electrònics, etc. Si el
document és electrònic permet accedir directament al
recurs.recurs.

� No cal posar accents ni cal diferenciar entre majúscules i
minúscules.

Tipus
� D’una única institució. Exemple: Catàleg UAB.
� De diverses institucions. Exemple: Catàleg Col·lectiu Universitats 

de Catalunya: CCUC.
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El Catàleg UAB: http://cataleg.uab.cat
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Podem cercar al Catàleg per:
Paraula clau Títol Autor        Matèria
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Podem fer una Cerca avançada

Podem limitar per localitzacióPodem limitar per localització

Per tipus de material        Per idioma

Per anys
Ordenar els resultats
Limitar només a exemplars 
disponibles
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Podem fer altres cerques per: Col·lecció, Gènere, ISBN/ISSN, 

Topogràfic, Bibliografia de curs...
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EXERCICI 1

� Com cercaries en el Catàleg de les
Biblioteques UAB documents sobre Historia
de l’educació, escrits en català i que es trobin
a la Biblioteca d'Humanitats?a la Biblioteca d'Humanitats?
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Trobador +
� Trobador+ és una interfície que us permet cercar i trobar de

forma ràpida articles de revista i altres documents digitals
cercant en una única base de dades central. Podeu accedir
al text complet si aquest és disponible. També podeu fer la
cerca directament a un grup de recursos electrònics
seleccionats segons l’àmbit temàtic.

� Accés:
� Hi podeu accedir des de la web del SdB. Per tal de gaudir de tots els

recursos, eines i serveis disponibles, cal que us identifiqueu amb el
vostre NiU i paraula de pas.

� Si hi accediu des d'un ordinador de fora de la xarxa de la UAB, cal
que hi accediu a traves del servei ARE (Accés als Recursos
Electrònics ): https://login.are.uab.cat/
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Cal iniciar una sessió com a usuari registrat. Així
podeu:

�Guardar els resultats de les vostres cerques
�Guardar consultes
�Configurar i actualitzar alertes
�Subscriure-us a RSS
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Eines de personalització

Eines de navegació
Eines de cerca

Eines de suport
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Cerca simple
� Escriviu el terme o termes de consulta a la finestra de text i executeu la cerca 

amb el botó Cercar.
� Podeu combinar dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT), 

en majúscules. Per defecte, entre dos o més termes s'aplica l'operador AND 
(intersecció). Utilitzeu OR per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT 
per excloure documents que continguin la paraula escrita. Podeu accedir a més 
opcions de cerca utilitzant la cerca avançada.

� Utilitzeu les "cometes" per cercar expressions literals .
� Utilitzeu * si només escriviu l'arrel de la paraula (ex/ cultur* = culture, cultura, 

cultural) o ? si voleu substituir una lletra (ex/ wom?n = woman, women).
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Cerca avançada
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La cerca avançada té les opcions 
de la cerca simple i a més podem 
limitar per: 

•Data de publicació
•Tipus de material
•Idioma
•Període cronològic: data 
inici/data final



A l’hora de realitzar una cerca podeu 
utilitzar:

Operadors booleans en 
majúscules 

(AND, OR , NOT)
Per defecte, entre dos o més termes 

s’aplica AND.

“Cometes” per a cercar 
expressions literals.

Exemple: “International Monetary Fund”

Parèntesis per a agrupar els 
termes de la consulta

Exemple: Shakespeare (tragedy OR 
sonnet).

Caràcter comodí en una paraula:

* Per a substituir una lletra o més
Exemple: cultur*  Recuperarà culture, 

cultura, cultural.

? Per a substituir una sola lletra
Exemple: wom?n  Recuperarà  woman, 

women.
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Botó de selecció dels recursos per a 

2

1

3
Botó de selecció dels recursos per a 
gestionar-los des d’El meu espai

Si obteniu un nombre molt alt o molt baix de
resultats podeu utilitzar les opcions de:
�1: Ampliar a resultats sense text complet
�2: Revistes d'avaluació d’experts
�3: Limitar per facetes (autor, títol, matèria…)
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Refinar els resultats: facetes

26



Resultats

Accés al recurs

Dades bibliogràfiques i resum

Accés al recurs

Serveis adiccionals: exportar, PI…
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El meu espai
Cal entrar com a usuari registrat.
Permet: 
� Guardar permanentment els resultats de les 

cerques 
� Gestionar els resultats seleccionats   
� Accedir a les consultes guardades i 

actualitzar/configurar alerta, subscriure RSS o 
eliminar-la

� Preferències : permet 
configurar les vostres 
preferències per a les sessions 
actuals i futures:  correu 
electrònic, idioma de la interfície i 
nombre de resultats que es 
visualitzen per pàgina.

eliminar-la
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Les carpetes
� Els recursos / referències que heu seleccionat es guarden a la vostra 

cistella de l’espai personal.
� Per a gestionar-los, utilitzeu el menú de gestió de carpetes, que permet:

� Crear una nova carpeta
� Reanomenar
� Copiar i enganxar carpeta
� Eliminar carpeta

30



Els registres
� Els registres de la cistella es poden passar a les noves carpetes que heu 

creat, per això cal que  utilitzeu les icones del menú de gestió dels 
resultats per:

� Retallar els registres seleccionats               
� Copiar els registres seleccionats
� Enganxar els registres seleccionats
� Eliminar els registres, i
� Enviar els registres per correu electrònic, imprimir-los o enviar-los a un gestor de � Enviar els registres per correu electrònic, imprimir-los o enviar-los a un gestor de 

referències bibliogràfiques
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EXERCICI 2: 

� Practiquem amb Trobador+

� Temps: 20 mn
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Cercar a Internet 
Cal tenir en compte que:

� A Internet hi ha molta informació poc fiable i  poc rigorosa 
� Cal fer una lectura crítica de la informació trobada a Internet 

� Cercadors : eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web indexades 
automàticament, que permet a l’usuari fer consultes a partir d’una o més paraules que 
apareguin en els documents indexats. Són útils per trobar documents i llocs web, donen accés 
a informació actualitzada i recuperen una gran quantitat d’informació (això comporta perill 
d’infoxicació).d’infoxicació).
� Un bon exemple de cercador és: Google Academic: http://scholar.google.cat/

� Portals temàtics : són llocs web que tenen com a objectiu oferir a l’usuari, de manera fàcil i 
integrada, un conjunt de recursos i serveis d’una temàtica específica on la informació es manté 
actualitzada constantment. Experts en la matèria seleccionen els recursos. 
Podeu consultar: 
� Recursos web que ha realitzat el CRAI de la UB: http://www.bib.ub.edu/recursos-

informacio/guies-tematiques/educacio/
� Recursos web seleccionats en el Bloc d’Educació de la BH: 

http://blogs.uab.cat/bheducacio/recursos-tematics/
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Google Scholar
� Inclou enllaços als recursos digitals de la UAB. 

Es poden activar a Configuració à Enllaços de la 
biblioteca. Des de la xarxa UAB és automàtic
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Bases de dades

� Conjunt d’informació descriptiva de documents que 
han estat preseleccionats. Informació controlada, 
emmagatzemada i sistematitzada per a facilitar-ne 
la recuperació.
� Proporcionen referències bibliogràfiques d’articles amb 

nom d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o nom d’autor, títol de l’article, títol de la revista, volum i/o 
número, números de pàgina, data, resum de l’article, etc.

� Permeten l’accés al text complet de l’article si la universitat 
està subscrita a la publicació.

� Permeten saber què s’ha publicat sobre un tema.
� No informen sobre la localització ni la disponibilitat.
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Bases de dades
� On es poden consultar : 

� Accés xarxa UAB: Des de qualsevol ordinador de la 
UAB 

� Accés ARE (Accés als Recursos Electrònics)

� Tipologia:
� Text complet: Article sencer 
� Referencials: Referència bibliogràfica 
� Mixte: Algunes revistes amb els articles sencers i 

altres només amb la referència bibliogràfica 
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Principals bases de dades
� ERIC: base de dades bibliogràfica produïda per Educational Resources 

Information Center que recull els documents citats en Resources in Education 
(RIE) i en Current Index to Journal in Education (CIJE). Conté informació de més 
de 750 títols de publicacions periòdiques. Actualització trimestral.

� ISOC - Humanidades y Ciencias Sociales (CSIC): base de dades bibliogràfica 
amb més de 500.000 referències d'articles de revistes científiques 
especialitzades en ciències socials i humanitats editades a Espanya.

� ISI Web of Knowledge: base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté: 
referències i resums d'autor d'articles de revista, ponències de congressos i referències i resums d'autor d'articles de revista, ponències de congressos i 
patents; components i reaccions químiques; índexs de citacions.

� Oxford Journals: revistes electròniques editades per l’Oxford University Press.
� Educ@ment: referències bibliogràfiques en Educació i Psicologia, de la 

Universitat Rovira i Virgili.
� Teacher Reference Center: produïda per EBSCO, consultable també des de la 

plataforma EbscoHost contractada pel CBUC, Consorci de Biblioteques 
Universitàries de Catalunya.
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Tesis
� Exposició escrita sobre un tema l’estudi del qual comporta un treball 

de recerca i d’aportació personal, presentada per un aspirant al títol 
acadèmic de doctor a la corresponent facultat universitària.

� DDD (Dipòsit Digital de la UAB): tesis doctorals llegides a la UAB.
� TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): tesis doctorals a text complet en format digital

llegides principalment a les universitats catalanes però també a altres comunitats
autònomes. Podeu fer consultes per autor, títol i director de la tesi, universitat,
matèria i data de defensa. És un projecte desenvolupat pel Consorci de Bibliotequesmatèria i data de defensa. És un projecte desenvolupat pel Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya
(CESCA).

� TESEO: sistema de gestió de les tesis de les universitats espanyoles que en permet
fer el seguiment. Els propis autors decideixen si el text complet està accesible en
obert o no.

� Dialnet : tesis doctorals de les prop de 40 universitats espanyoles (incloses les de
TDX). Permet la cerca per autor, títol i àrea de coneixement. Inclou la descripció i
l'accés al text complet.

� DartEurope : portal de tesis d'àmbit europeu, participat per institucions educatives i
de recerca de 27 països europeus.

38



Per a estar al dia
� Dipòsit Digital de la UAB: http://ddd.uab.cat/
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Per a estar al dia
� Bloc d’Educació: http://blogs.uab.cat/bheducacio/
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Per a estar al dia

� Netvibes de la BH: 
� Notícies als blocs de la BH: 

http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOT%C3%8D
CIES_A_BH_BLOGS

� Noves adquisicions de la Biblioteca d’Humanitats: � Noves adquisicions de la Biblioteca d’Humanitats: 
http://www.netvibes.com/bhumanitats#NOVES_ADQU
ISICIONS

� Cultura a la premsa: 
http://www.netvibes.com/bhumanitats#CULTURA_A_L
A_PREMSA
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Per a estar al dia

BibliotecaHumanitatsUAB
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Citar les fonts consultades

� La citació bibliogràfica descriu i identifica els
documents per a fer-los localitzables.

� És imprescindible citar les fonts consultades per tal de
reconèixer el treball del altres i per a documentar la
recerca realitzada.recerca realitzada.

� No citar les fonts es considera plagi.
� Un estil bibliogràfic és la normativa que indica com citar

els documents. Els més utilitzats són l’estil APA i MLA.
� A la web del Servei de Biblioteques de la UAB trobareu

informació sobre citacions i bibliografia
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Com gestionar tanta informació?

12-des-14 44



Què és Mendeley

� És una eina que combina varis aspectes: un 
gestor de referències bibliogràfiques, una 
xarxa social acadèmica i un catàleg 
col·laboratiu de literatura científica. 

� Ens permet guardar referències � Ens permet guardar referències 
bibliogràfiques, gestionar-les, utilitzar-les en 
treballs i bibliografies i compartir-les amb 
altres usuaris. També ens permet descobrir 
nova recerca i crear grups públics i privats 
per col·laborar amb col·legues d’investigació. 
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Per començar: crear el compte
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Per començar: II
� Descarregueu-vos el Mendeley Desktop : Utilitzeu 

Mendeley Desktop per crear i organitzar la vostra col·lecció 
de referències i documents. Podreu arrossegar fitxers PDF 
a Mendeley Desktop per introduir-hi de manera immediata 
la referència bibliogràfica, subratllar i afegir notes als 
documents PDF mentre els llegiu, i compartir-los de 
manera privada amb col·legues.manera privada amb col·legues.

� Instal·leu-vos Mendeley Web Importer :Instal·leu-lo a les 
adreces d'interès del navegador per importar referències i 
documents de manera automàtica des d'un gran número 
de bases de dades

� Més ajuda en el video tutorial (instruccions en vídeo) que trobareu a  la 
pagina de Mendeley de la UAB: http://www.uab.cat/web/recursos-d-
informacio/mendeley-premium-1345661116169.html
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Doble plataforma : Online vs offline 

2 plataformes de treball connectades pel botó 

� Local (Mendeley Desktop). Eina d’escriptori pensada per gestionar les 
referències, citar i visualitzar els PDF. Necessita instal·lació i es pot 
descarregar a www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/. Es pot 
instal·lar a tots els ordinadors que vulguem. Compatible amb Windows, 
Mac i Linux. Estructura de la pantalla en columnes: esquerra (carpetes, Mac i Linux. Estructura de la pantalla en columnes: esquerra (carpetes, 
grups i filtres), central (llistat de referències) i dreta (per editar i modificar 
referències) 

� Online (Mendeley Web). Versió al núvol (www.mendeley.com) pensada 
per contactar amb altres investigadors i crear grups de treball. Estructura 
de la pantalla en pestanyes: Dashboard (activitat dels meus contactes i 
grups), My Library (gestió de referències i carpetes), Papers (per cercar al 
catàleg col·laboratiu de Mendeley), Grups i People (em mostra els meus 
grups i contactes i permet cercar altres) 
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Importació mitjançant Web 
Importer (Save to Mendeley)

� Complement que ens permet importar 
referències i PDF des del web. S’ha d’instal·lar 
entre el favorits del navegador seguint les 
instruccions de la pàgina instruccions de la pàgina 
www.mendeley.com/import/. En aquesta 
mateixa pàgina trobareu les diferents webs 
(que inclouen bases de dades, plataformes de 
revistes, cercadors, tendes online...) que 
admeten aquest complement.
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Importació mitjançant Drag and Drop 
(arrossegar i deixar anar) 

� Permet incorporar a Mendeley Desktop referències i 
PDF des de: 
� Bases de dades i revistes digitals que no admeten el Web importer o 

altres eines com Trobador+. Haurem de fer una exportació indirecta 
guardant el fitxer de text (preferiblement en format RIS) al nostre 
ordinador i desprès arrossegar-lo a Mendeley Desktopordinador i desprès arrossegar-lo a Mendeley Desktop

� Referències provinents d’altres gestors (Zotero, Refworks) 
� PDF que tinguem al nostre ordinador (provinents de bases de dades....) 
� Carpetes amb PDF i documents de text 

� Podem fer el mateix des de diferents botons de Mendeley Desktop: 
Desplegable Add Files/Add Folder, File / Add Files, File / Import 
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Importació des del Catàleg 
col·laboratiu de Mendeley 

� El catàleg col·laboratiu de Mendeley s’alimenta de: 
� Les referències que inclouen els usuaris 
� Els PDF d’articles en accés obert o que els autors posen a My

publications (i sobre els quals tenen els drets) 

� Podem cercar a Mendeley Web a la pestanya Papers o 
des de qualsevol pestanya al desplegable de cerca 
superior Mendeley Desktop: columna esquerra
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� Mendeley Desktop : columna esquerra: Literature
Search: Podem importar documents relacionats amb:
� 1 document: botó dret del ratolí: Related d ocuments
� Contingut de la nostra base de dades: View�Mendeley Suggest

� Normalment trobem referències i alguns cops el text
complet associat. Aquest el podem cercar des de la
visualització del document al desplegable on també podemvisualització del document al desplegable on també podem
activar els enllaços als recursos digitals de la UAB / Edit
library access links/Choose library from list (si estem al
campus apareix la UAB) o Add Library Manually (Si estem
fora del campus. Adreça: http://sfx.cbuc.cat/uab). Un cop
activat ja ens sortirà en primer lloc al desplegable Find this
paper at de tots els articles que cerquem.
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Introducció manual de referències 

� A Mendeley Desktop: File / Add Entry Manually 
� A Mendeley Web: My library /Add Document 
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Gestionar carpetes i documents 
� Treballarem aquest apartat a Mendeley Desktop que dóna més 

prestacions 
� Carpetes per defecte del programa:
� All documents: tots els documents 
� Recently added: últimes referències afegides
� Favorites: referències marcades con favorites 
� Needs review: visible quan tenim referències, inclou aquelles referències que 

necessiten ser revisades (comprovar metadades) 
� My publications: publicacions de les que som autors
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� Creació nova carpeta: Create folder de la columna 
esquerra o       icona. Per crear una subcarpeta cal 
seleccionar la carpeta mare i clicar la mateixa icona. 

� Reanomenar i esborrar carpetes: Boto dret de ratolí: 
Rename folder o Remove folder

Una altra opció per esborrar 
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Una altra opció per esborrar 
carpetes:  My library, 
seleccionar carpeta que es 
vol esborrar i clicar 



Copiar/moure referències d’una carpeta 
a una altra 

� Per copiar referències en una carpeta determinada, només 
cal seleccionar-les i arrossegar-les a la carpeta de destí. 

� Per moure referències, cal suprimir la referència de la 
carpeta on està: boto dret ratolí / remove from collection, 
aquesta passa a la carpeta Unsorted i des d’aquí la podem 
moure a una nova carpeta moure a una nova carpeta 

� Per veure en quina/es carpeta/es tenim una referència, la 
seleccionem i veurem que les carpetes on està inclosa es 
marquen de color gris 

� A Mendeley Web Crear i esborrar carpetes: My library / Create folder/remove 
folder . No es poden crear subcarpetes ni reanomenar carpetes- Per moure 
referències d’una carpeta a una altra: My library, desplegable Add selected 
documents to 
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Buscar referències 

� Seleccionem All documents si volem fer la cerca a tota la 
biblioteca o una carpeta en concret i cerquem des de 

� Els resultats es poden filtrar per: 
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� Els termes que cerquem surten destacats
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Mendeley Web 
•Pestanya My library seleccionem All documents si volem fer la cerca a 
tota la biblioteca o una carpeta en concret i cerquem des de No cerca al 
text complet dels PDF 
•També podem filtrar els resultats per: publications, author’s keywords, 
authors, my tags (columna esquerra, part inferior) 



Editar referencies
� Ordena les referències per: marcats com a favorits, llegits, contenen 

adjunts, autor, títol, any, títol publicació, data afegit a Mendeley 
� Podem canviar la visualització de les referències (columna central) 

a View i escollir si les volem veure en format taula o en format de 
citació (i aleshores haurem d’escollir el format a Citation Style)

� Editar una referència: es posem a sobre d’una referència. A la 
columna de la dreta tenim els camps editables, pestanyes . Podem 
escollir els camps que es visualitzen a Tools / Options / Document 
details 

� Editar múltiples referències a la vegada: seleccionem els 
documents que volem editar pressionant Ctrl i fent clic i  afegirem 
les dades que poden ser tags, notes, etc… 

� Per comprovar duplicats i validar autors, publicacions i tags anem al 
desplegable de la columna esquerra (part inferior) i arrosseguem 
l’entrada incorrecta cap a la correcta. 
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Notes personals

� Mendeley Desktop té un visor de PDF que 
permet crear notes, copiar una part del text i 
destacar contingut dins documents PDF i doc 
� Seleccionar un arxiu PDF 
� destaca un text determinat 
� crea una nota allà on tinguem el cursor 
� selecciona una part del text 
� Per desfer els canvis Edit / Undo o Ctrl Z 
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Llistar bibliografia en un text 
� Tot aquest apartat es fa des del Mendeley desktop : 

� Aneu a View/Citation Style i escolliu un estil de citació; si no veieu l’estil 
que voleu el podeu trobar a More Styles /  Get more Styles

� Ara heu de seleccionar les referències que voleu llistar. Per això a la 
columna de l’esquerra, apartat My Library, podeu seleccionar una carpeta 
o escollir All Documents... 

� Situeu-vos a la columna central i escolliu: 
� Totes les referències d’una carpeta: botó dret del ratolí: Select All (Ctrl� Totes les referències d’una carpeta: botó dret del ratolí: Select All (Ctrl

+A). 
� Algunes referències: Seleccioneu-les amb el punter i Shift

� Un cop seleccionades amb el botó dret del ratolí aneu a Copy As / 
Formatted Citation. 

� Funciona igual si feu un copiar “normal” (Ctrl +C) 
� Obriu el processador de textos i enganxeu-les (Ctrl +V) 
� Si volem canviar l’estil haurem de fer tot el procediment de nou.
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Instal·lar Mendeley Citation Plugin
� Anar a Tools / Install MS Word Plugin. Cal tenir el word 

tancat per instal·lar el plugin

� S’instal·la el plugin al processador de textos. Per exemple al 
Word 2010 a la Pestanya Referencias veureu: Word 2010 a la Pestanya Referencias veureu: 

� Insert citation /cerquem la referència des de la pantalla 
emergent o anem a Mendeley Desktop  / seleccionem 
referència / icona Cite 
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� Un cop tinguem les citacions inserides, cal
seleccionar Insert

� Insert citation: cerquem la referència des de la
pantalla emergent o anem a Mendeley Desktop i
seleccionem referència : icona Cite

� Un cop tinguem les citacions inserides, cal
seleccionar Insert Bibliography per generar laseleccionar Insert Bibliography per generar la
bibliografia. Si inserim noves citacions al text o
canviem l’estil de citació, la bibliografia
s’actualitza automàticament Per modificar
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Personalitzar estils de citacions 

� Des de Mendeley Desktop / View / Citation styles / More 
styles 

� Per començar a fer un nou estil de citació podem agafar un 
existent i amb el boto dret del ratolí anar a Edit style 

� La següent pantalla que apareix és el Visual Editor CSL. 
Podem clicar sobre el camp de la citació que volem canviar; a 
la part inferior de la pantalla veurem els canvis que podem 
realitzar. 
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Accés des de casa

ARE: Accés als Recursos Electrònics

� Per a consultar els recursos electrònics
subscrits per la Universitat des de fora del 
campus, cal que us identifiqueu amb les claus campus, cal que us identifiqueu amb les claus 
d'usuari de la UAB: ARE: 
https://login.are.uab.cat/login

� Per a utilitzar els altres serveis adreçats a PAS i 
PDI des de fora del campus useu la xarxa 
privada virtual (XPV).
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EXERCICI 3

� Practiquem amb Mendeley

� Temps: 20 mn
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Per a consultes i 
suggeriments,

contacteu amb les biblioteques
http://www.uab.cat/bib/pregunta
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