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 Taller: DRAC i la publicació de la 

recerca  

� Àmbit: recerca  

� Tipologia: adequació al lloc de treball  

� Adreçat a: personal de l’UTGAEIB que dóna 

suport a la gestió de dades curriculars a DRAC i 

la publicació de la recerca  

 

� Presentació: 

El 5 d'octubre del 2009 va néixer a la UPC, en 

substitució de l’antic Fènix, el DRAC.  

 

Aquest aplicatiu té com a objectiu millorar els 

serveis i processos de gestió de la informació de 

l’activitat del PDI i PAS, tot incrementant la 

valoració de la recerca i potenciant la seva 

visibilitat.  

 

Les principals utilitats de DRAC es fonamenten en 

facilitar:  

 

• la gestió del currículum del professorat i del 

personal investigador de la UPC, 

• la gestió del catàleg dels grups de recerca i 

grups de recerca acreditats,  

• l'elaboració de les memòries de les unitats 

bàsiques i dels grups de recerca,  

• el càlcul dels punts per activitats de recerca 

(PAR), i 

• la difusió de l'activitat acadèmica de la UPC.  

 

En aquesta activitat es treballaran aquestes utilitats 

i el funcionament de DRAC, fent especial èmfasi en 

els aspectes relacionats amb la publicació de la 

recerca com UPCommons, el Portal de la Producció 

Científica i els aspectes relacionats amb la propietat 

intel·lectual.  

 

� Objectius: 
L’objectiu principal d’aquesta acció formativa és 

donar a conèixer les principals funcionalitats de 

l’aplicatiu i els criteris específics que faciliten la 

publicació i difusió de la recerca.  
 

Com a resultat de l’acció la persona participant 

podrà: 

- Conèixer des d’una vessant pràctica els 

processos a DRAC d’introducció de dades 

bibliogràfiques, gestió del currículum i 

memòries i punts PAR. 

- Donar suport al PDI de la seva unitat en 

qualsevol dubte relacionat amb el DRAC. 

- Adquirir els coneixements sobre la publicació 

en obert a UPCommons i el Portal de 

Producció Científica i els aspectes relacionats 

amb la propietat intel·lectual. 

 

� Continguts: 
1. El Portal DRAC. 

2. Aplicació DRAC. Conceptes teòrics: 

- Principals funcionalitats, conceptes importants, 

llistat activitats DRAC i càrrega automàtica de 

dades. 

3. Aplicació DRAC. Conceptes pràctics: 

- Pàgina inici, activitats, tipus de currículums, 

dades personals, unitats/grups de recerca, punts 

PAR. 

4. Introducció de publicacions a DRAC:   

    Recomanacions. 

5. La difusió de la recerca de la UPC en obert: 

- UPCommons, el Portal de la Producció Científica 

de la UPC. 

- Aspectes relacionats amb la propietat 

intel·lectual i la normativa vigent. 

 

� Metodologia pedagògica: 
L’acció formativa combina els coneixements sobre 

l’aplicatiu amb la pràctica i la interacció individual 

amb DRAC i UPCommons.  

 

� Avaluació: 
L’avaluació de l’assoliment d’aquesta activitat es 

fonamenta en: 

- Assistència i participació en l’activitat. 

- Avaluació de l’aprenentatge, amb la realització 

dels exercicis i proves de validació proposades 

per l’equip docent. 

- Avaluació de l’aplicació posterior dels 

coneixements al lloc de treball. 

Per donar per finalitzada l’acció formativa i 

acreditar-la a l’expedient de formació és 

imprescindible haver lliurat el qüestionari de 

valoració i satisfacció de l’activitat. 

 

 

 

 

 

 

� Modalitat: Presencial  

� Durada: 4 hores 

� Nombre d’edicions: 1  

� Dies d’ impartició i horari: 
1 de desembre de 2014 . 

Horari: de 10:00 a 14:00 hores 

  

� Docència: Oficina Tècnica RDI i Servei de 

Biblioteques, Publicacions i Arxius 


