
  
 
 

 

 
RefWorks: Maneig del gestor bibliogràfic 

per a professionals de ciències de la salut 
Crèdits: 0,5 (Expedient: 04-0011-04/0493-A) 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
Dirigit a: Titulats sanitaris superiors i de grau mitjà del Sistema Sanitari 

Públic de les Illes Balears. 
Durada: 3 hores.  

Data: 29 de gener de 2014. 

Lloc: Hospital Son Llàtzer (Palma). Aula 3. 

Horari: De 16.30 a 19.30 h.  

Inscripció a: http://www.bibliosalut.com/formacio2014 

Docent: Elena Pastor Ramon. Llicenciada en documentació. Biblioteca Virtual de Ciències de la 

Salut de les Illes Balears.  

Certificacions: Els participants que superin l’avaluació del curs rebran un certificat d’aprofitament 

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC). En el cas dels residents rebran un 

certificat amb la indicació del nombre d’hores de l’activitat. 

 
 

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la Wi-Fi de l’hospital.  
 

 

CONTINGUTS  
Objectiu: Conèixer el gestor bibliogràfic RefWorks, una eina en línia que permet gestionar les 

referències bibliogràfiques de qualsevol tipus de document, facilitant-ne la seva recuperació, la 

normalització segons els diferents estils bibliogràfics (Vancouver, APA, etc.) i la citació automàtica 

a l’hora de redactar documents científics (tesis doctorals, articles, llibres, etc.) 

Descripció:  

• Permet recollir referències bibliogràfiques de diferents bases de dades, així com treballar amb 

els registres mentre es redacta un document amb Microsoft Word (articles, llibres, tesis 

doctorals, etc.), el que facilita incloure les cites i les referències. 

• És possible emmagatzemar els textos complets de les referències en format PDF. 

• Es poden incloure fitxers en els registres amb un màxim de 20 MB. Cada usuari té una 

capacitat màxima de 5 GB. 

Programa:  
1. Introducció a RefWorks.  

2. Accés a RefWorks a través de Bibliosalut (www.bibliosalut.com).  

3. Gestió de les referències: creació i organització de carpetes.  

4. Incorporació de referències: manual, des de la base de dades, importació de fitxers i a través 

de RefGrab-It.  

5. Creació i gestió de referències bibliogràfiques en diferents formats: Vancouver, APA, etc.  

6. Instal·lació i ús del programa Write-N-Cite. 

7. Com compartir referències: Refshare. C
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Formulari d’inscripció 

http://www.bibliosalut.com/formacio2014
http://www.bibliosalut.com/
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