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Des d’avui dijous 7 de juliol hi ha disponible una nova versió de DRAC que permet 

obtenir el currículum docent del professorat.  

Per a les dades docents de fora de la UPC, cal introduir aquesta informació a través 

d’uns nous apartats que s’han afegit a DRAC (veure imatge I), concretament:  

Docència impartida fora de la UPC 

Tutories docents fora de la UPC 

Coordinació docent fora de la UPC 

En el cas de les dades de docència a la UPC , la informació s’extreu directament de 

PRISMA i s’afegeix al nostre currículum en el moment que el generem des de DRAC.  

CURRÍCULUM DOCENT A DRAC 

Punts d'interès especial: 
 

Currículum docent a DRAC: nous apartats de docència no UPC, i CV amb dades de PRISMA  

Càrrega automàtica de treballs acadèmics: tesis, PFCs. 

Novetats DRAC: nous models de currículum, llistat publicacions pendents de catalogar imprimible. 
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Imatge 1: Nous apartats a DRAC per introduir dades docents de fora de la UPC 

Vincles d’interès a DRAC 

Grups de recerca: requisits per crear 

un grup, formularis per afegir un 

membre, ..  

Revistes i congressos notables: requi-

sits per sol·licitar una revista o con-

grés com a notable. 

Documentació Punts PAR: activitats 

que són valorades, requisits, barem, 

calendari anual, ... 

Punts PAR històrics per PDI i unitat 

(1995-2008): PAR històric calculat 

per Fènix. 

Per accedir a la informació clickeu  al títol 

http://drac.upc.edu/
https://prisma.upc.edu/entrada/
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par.
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./consulta-de-punts-par-a-fenix-1
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./consulta-de-punts-par-a-fenix-1
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Des d’aquest moment DRAC disposa d’un nou apartat per als administradors de l’a-

plicació DRAC (personal OTRDI) que els permetrà fer setmanalment la càrrega auto-

màtica des de PRISMA de totes les tesis i PFCs llegides a la UPC. Així doncs només cal-

drà que continueu introduint a DRAC les tesis i PFCs on participeu i que hagin estat 

llegides fora de la UPC. 

En el cas que algun membre del professorat desitgi que se li carregui tot el seu històric 

disponible a PRISMA caldrà que ho sol·liciti personalment a Suport.DRAC@upc.edu, 

tenint en compte que qualsevol informació que ja hagués entrat anteriorment no se li 

esborrarà i per tant podrà generar duplicats. 

CÀRREGA AUTOMÀTICA  DE TREBALLS ACADÈMICS : TESI S , PFCS . 

BUTLLETÍ DRAC 

Activitats de DRAC 
Docència a la UPC 

(Titulacions oficials) 

Docència fora de la UPC  

(en altres universitats  

o centres de formació) 

Docència impartida 

Dades de PRISMA (2007-2008 fins al 2010-2011) 

(Les dades anteriors al 2007-2008 pel darrer trimes-

tre del 2011.) 

L’interessat ha d'introduir la informació a 

DRAC. Tutories docents Dades de PRISMA (2003-2004 fins al 2009-2010)  

Coordinació docent Dades de PRISMA (2007-2008 fins al 2010-2011) 

   

Gestió de dades  

docents a DRAC 

Les dades de docència a la UPC NO es poden gesti-

onar a través de DRAC (la font de dades és PRISMA) 

Les dades docents de fora de la UPC SÍ es 

poden gestionar (afegir/modificar/

esborrar) a DRAC.  

Dades docents al  

currículum de 

DRAC 

 Les dades docents SÍ es mostren en el currículum 

Taula 1. Resum de les dades docents. 

mailto:suport.drac@upc.edu
http://drac.upc.edu/
http://www.tdx.cat/
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BUTLLETÍ DRAC 

INFORME DE RECERCA (PAR I PATT) DE L’ANY  2010 

Avui dijous 7 de juliol al matí es presenta l’Informe de Recerca de l’any 2010 a la Comissió 

de Recerca per tal que sigui aprovat. 

En el citat informe es mostren els indicadors de l’activitat de recerca PAR i PATT corres-

ponents a l’any 2010. 

Podeu veure els informes de recerca d’anys anteriors al portal de DRAC: Informe d'indica-

dors de l'activitat de recerca PAR i PATT  

© Oficina Tècnica de RDI. Centre de Transferència de Tecnologia.  

OMEGA, Planta S2, despatx S207. c/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona 

Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.  

Les principals millores incorporades a DRAC a partir de les noves versions que s’han anat 

posant en marxa, a banda de les comentades als apartats anteriors,  han estat: 
 

- Nou tipus de currículum CVN Proyectos del Plan Nacional /Tramos de investigación 

(sexenios) que correspon al CVN però filtrant per les activitats concretes que es demanen 

a la convocatòria (per exemple exclou abstracts de congressos, i mostra només direcció 

de tesis i no de PFCs o altres tipus de treball acadèmic) 

- Llistat de publicacions pendents de catalogar imprimible 

- El suport d’unitat pot extreure un llistat dels membres de la seva unitat que no pertanyen 

a cap grup de recerca 

- Dos nous apartats d’informació: 

Resum trajectòria científica (es mostrarà en el futur CVAQU (*)) 

Aportacions més rellevants (es mostra al CVN i CVDRAC i en el futur 

CVAQU (*)) 

NOVETATS DRAC 2011  

Més informació:  

- Convocatòries AQU 

(*) Pel setembre està previst que DRAC generi un nova tipologia de CV amb el format 

establert per l'AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). 

Aquest nou model de currículum s’anomenarà CVAQU, i ja contindrà les dades docents 

que des d’aquest moment es poden incloure en el currículum de DRAC. Concretament 

n’hi haurà dos models de CVAQU 

CVAQU (CAT/AGR/AAI) adreçat a catedràtics, agregats i complement ad-

dicional de recerca AQU. 

CVAQU (LEC/COL) adreçat a col·laboradors i lectors. 

http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./informe-dindicadors-de-lactivitat-de-recerca-par-i-patt
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./informe-dindicadors-de-lactivitat-de-recerca-par-i-patt
mailto:suport.drac@upc.edu
http://drac.upc.edu/
http://www.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel- curriculum-vitae/upc.-punts-par.
http://www.aqu.cat/
http://www.aqu.cat/professorat/calendari.html
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/

