
  
 
 
 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL  
Dirigit a:  Titulats sanitaris de grau

Durada:  3 hores.  

Dates i llocs:  

- 21/03/17 (Hospital Universitari

- 11/05/17 (Hospital Can Misses. Biblioteca)

- 15/06/17 (Hospital Universitari

- 10/10/17 (Hospital Mateu Orfila. Aula de docència

- 28/11/17 (Hospital Son Llàtzer. Aula I) 

Horari:  De 16.30 a 19.30 h.  

Inscripció a:  http://www.bibliosalut.com/formacio201

Docent: Documentalista de Bibliosalut.

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

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC). 

 
 

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la 
edicions de l'Hospital Can Misses)
.  

CONTINGUTS  

Objectiu: Aprendre a utilitzar el gestor bibliogràf
d’escriptori (disponible per a Windows, Mac i Linux)
bibliogràfiques d’articles científics, facilitant la 
diferents estils bibliogràfics (Vancouver, APA, etc.) i la citació automàtica a l’hora de redactar 
documents científics (tesis doct
de la recerca i aprendre a col·labora
Web.  
Programa:  

1. Introducció a Mendeley.  

2. Registre i accés.  

3. Instal·lació i sincronització

4. Versió Mendeley web.  

5. Importació de referències. 

6. Organització i gestió de referències. 

7. Treballar amb documents: eines de lect

8. Creació d’una bibliografia. 

9. Grups de treball.  

10. Mendeley com a xarxa social d

11. Aplicacions de Mendeley per 
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Mendeley.  

professionals de ciències de la salut

 
 

 
 

 

Pendent de resolució  

ats sanitaris de grau del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.

ospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut.

isses. Biblioteca)   

ospital Universitari Son Espases. Espai multifuncional Bibliosalut.

Hospital Mateu Orfila. Aula de docència) 

28/11/17 (Hospital Son Llàtzer. Aula I)  

 

www.bibliosalut.com/formacio2017 

de Bibliosalut.  

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

amb els crèdits de la Comissió de Formació Continuada (CFC).  

Aquest curs s’impartirà amb el teu portàtil connectat a la Wi-Fi de l’hospital
de l'Hospital Can Misses) 

Aprendre a utilitzar el gestor bibliogràfic Mendeley, programa en 
(disponible per a Windows, Mac i Linux), que permet gestionar les referències 
es d’articles científics, facilitant la visualització dels PDF, la normalització segons 

estils bibliogràfics (Vancouver, APA, etc.) i la citació automàtica a l’hora de redactar 
documents científics (tesis doctorals, articles, llibres, etc.) i alhora descobrir les

col·laborar en línea a través de la xarxa social d’invest

 

sincronització de Mendeley Desktop. 

Importació de referències.  

Organització i gestió de referències.  

Treballar amb documents: eines de lectura i anotacions.  

Creació d’una bibliografia.  

Mendeley com a xarxa social d’investigadors.  

Aplicacions de Mendeley per a iOS i Android.  

 Maneig del gestor bibliogràfi
professionals de ciències de la salut

del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears. 

Bibliosalut. Mòdulo L+1) 

Bibliosalut. Mòdulo L+1) 

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

de l’hospital (llevat de les 

en línea i amb versió 
que permet gestionar les referències 

, la normalització segons els 
estils bibliogràfics (Vancouver, APA, etc.) i la citació automàtica a l’hora de redactar 

les novetats en el món 
nvestigadors Mendeley 

Maneig del gestor bibliogràfi c per a 
professionals de ciències de la salut  


