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Dades de l’acció formativa / Datos de la acción formativa 
Denominació (títol de l’acció formativa) / Denominación (Título de la acción formativa) 

Gestió de bibliografia i documentació científica: Ús dels Gestors 
Refworks i Mendeley per a la recerca 

Modalitat formativa (marcar amb X) / Modalidad formativa (marcar con X) 

Curs / Curso x Seminari / Seminario  Grup de treball / Grupo de Trabajo  

Taller  Jornada  Conferència / Conferencia  

Modalitat d’impartició (marcar amb X) / Modalitat d’impartició (marcar amb X) 
Presencial  En línia / En línea x Mixta  

Llengua d’impartició (marcar amb X) / Lengua de impartición (marcar con X) 
Espanyol / Español  Valencià / Valenciano X Anglés / Inglés  

Duració (hores) /Duración (horas) 20 Edicions (número) /Ediciones (número) 1 
 

Calendari de realització (per a cadascuna de les sesions) / Calendario de realización (para cada 
una de las sesiones) 

Sessió / 
Sesión 

Data / Fecha Horari / Horario Lloc / Lugar 

1 28/01/2021- Inici Online Asíncrono vía Moodle 

1 25/02/2021 Finalització Online Asíncrono vía Moodle 

 
 

Professorat responsable de l’acció formativa / Profesorado responsable de la acción formativa 

Nom / Nombre  Mauricio Chisvert-Perales 

Breu CV / CV breve Professor COD de la UV i consultor docent extern de la UOC en l'àmbit de 
les tècniques de documentació científica. Docent en diversos cursos de 
Formació Transversal de Doctorat (FTD) de la UV sobre Refworks i 
Mendeley. 
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Objectius formatius i continguts / Objetivos formativos y contenidos 

I BLOC: REFWORKS 
1. Registre en Refworks, dashboard principal i creació i gestió de carpetes i etiquetes 
2. Introducció manual de referències: camps 
3. Importació de metadades des d'arxius PDF 
4. Complement Save to Refworks 
5. importació de referències directa i indirecta des de bases de dades 
6. Anotació de documents i edició amb PDF 
7. Vinculació de compte amb Dropbox 
8. Creació de camps personalitzats en la base de dades 
9. Compartir referències 
10. Utilització d'ajuda i material de suport addicional 
11. Formats bibliogràfics: introducció i elaboració de bibliografia. 
12. Citació directa en Microsoft Word i Google Docs i aplicació automàtica d'estils 
científics: Vancouver, MLA, APA, Chicago, etc 
 
II BLOC: MENDELEY 
13. Funcionalitats bàsiques 
14. Importar referències a Mendeley des de la versió desktop 
15. Importar referències a través del Mendeley Web Importer 
16. Importar referències en format RIS 
17. Inserir cites en un text i generar una bibliografia 
18. Què podeu fer amb les referències i els documents emmagatzemats en el vostre 
compte de Mendeley? 
19. Estils bibliogràfics 
20. Compatibilitat amb altres gestors de referències bibliogràfiques 

 

Competències que es desenvoluparan  / Competencias que se desarrollarán 
Les competències bàsiques que seran avaluades en el treball pràctic final inclouen: 
- Creació de bases de dades documentals personals amb Refworks i Mendeley 
- Incorporació de referències mitjançant la cerca, selecció i importació a partir de bases de 
dades documentals, catàlegs, repositoris o pàgines de revistes. 
- Organització de les referències en carpetes i subcarpetes 
- Obtenció de documents i la seua inclusió en les corresponents referències. 
- Edició i anotació de documents PDF en Refworks i Mendeley. 
- Crear grups i compartir bases de dades documentals personals amb Refworks i Mendeley 

 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat (obligatori) / Criterios y procedimientos de 
evaluación de la actividad (obligatorio) 

Para obtener la certificación final hay que obtener la calificació “Apto” en el curso y por tanto tiene que 
haber cumplido los criterios de evaluación siguientes: 

Asistencia al menos del 85% de las sesiones síncronas. 

Entrega de las tareas solicitadas por el profesor. 

Superación del cuestionario. 
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