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Mendeley 

Mendeley és un gestor bibliogràfic gratuït que funciona tant en línia com sense connexió  

amb diferents plataformes. Aquestes són: 

• Versió escriptori (+ extensió del navegador) 

• Pàgina web 

• Aplicació de mòbil 

La versió d’escriptori és la més similar al funcionament de Refworks. Permet guardar les 

referències dels documents dels catàlegs, crear carpetes. Hi ha una extensió específica 

per poder treballar amb Word/ LibreOffice i crear bibliografies i cites. I també una aplicació 

per afegir als navegador Chrome i Firefox per guardar referències dels documents 

directes de pàgines web. 

La versió d’escriptori permet treballar amb les referències  encara que no hi hagi connexió a 

internet, i quan aquesta es troba disponible carrega els canvis al teu compte online. 

La versió de pàgina web està plantejat com una xarxa social, en què pots unir-te a grups 

sobre temes del teu camp de treball, o promocionar els articles o altres documents que 

hagis publicat. També disposa d’un catàleg  de la seva pròpia base de dades. La versió 

web també permet accedir a les referències bibliogràfiques personals, però per treballar-hi 

és més recomanable fer servir la versió escriptori.  

L’aplicació de mòbil et permet accedir als mateixos serveis que la pàgina web, consultar 

les referències que tens incloses, i comentar als grups dels que formes part. Per afegir 

referències noves només permet introduir-les manualment.    
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Versió d’escriptori 

  

Mendeley al ser un servei gratuït es pot utilitzar qualsevol correu electrònic, tot i que 

recomanem utilitzar el correu de la UNED per totes les plataformes relacionades amb els 

estudis.  

 

Les referències a Mendeley es poden importar descarregant-les a l’escriptori mitjançant 

.bibtxt i després carregant-les dins de Mendeley. O mitjançant l’extensió del navegador.  

Carpetes 

Documents 

Opcions  

Previsualització 

del document 

seleccionat  



3 

 

 

Descarregant-les a l’escriptori mitjançant .bibtxt  

(exemple des del Buscador de la UNED) 

https://buscador.biblioteca.uned.es/
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Un cop descarregat s’arrossega el fitxer de la carpeta de descàrregues a la pantalla principal 

de Mendeley Escriptori i queda guardat. Un cop a Mendeley pots seleccionar la carpeta on 

s’ha guardat. 

 

Guardar referències a Mendeley mitjançant un plug.   

En l’exemple s’utilitza Google Chrome. A l’apartat d’extensions es descarrega i t’apareix a la 

part superior dreta el logo de Mendeley.  
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Un cop seleccionem el document que ens interessa cliquem l’emoticona de Mendeley que 

es troba a la part superior dreta de la pàgina i ens crea la referència. 

 

En el cas de Mendeley ens permet seleccionar la carpeta on 

volem enviar la referència del document des de la pròpia 

extensió. Un cop marcada la ubicació cliquem a Add (afegir) i 

automàticament la trobarem a la versió d’escriptori. 

 

Si no es carrega, a l’apartat d’opcions hi ha el botó de 

sincronitzar automàticament. 
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Per últim per crear una bibliografia o citació individual, s’ha de baixar l’aplicació del 

processador de text (Word o LibreOffice). A la pestanya inicial de la versió d’escriptori de 

Mendeley t’apareix l’enllaç directe, sinó a l’apartat “Tools” pots descarregar-ho. 

Un cop descarregat es crea un apartat de Mendeley automàticament com a pestanya nova 

(LibreOffice i Word previs a l’edició 2010) o dins la pestanya “Referencies” en Word 

actualitzat.   

 

Clicant a “Insert Citation” s’obra l’aplicació de Mendeley per escriptori i pots seleccionar els 

documents amb els que vols treballar o amb els que vols crear una bibliografia. Posicionant-

te  a sobre el registre i enviant-los en el document clicant sobre l’emoticona de les cometes. 

 

 


