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COM INFORMAR A DRAC EL CORRESPONDING AUTHOR I LA 
POSICIÓ QUE S’OCUPA COM A COAUTOR A LES PUBLICACIONS: 
 

Una de les principals novetats que es va afegir al CVA al novembre del 2020 va ser que es 
mostrés el número de la posició que ocupa com a coautor de les publicacions el titular del 
currículum respecte el total de coautors.  
 
Una altra novetat va ser poder informar dels articles en què el titular del CVA hagi estat el 
“Corresponding Author” mitjançant les sigles d’(AC) al costat de la seva signatura a la 
referència bibliogràfica. 

Per fer-ho possible, als articles en revista, articles en proceedings i capítols de llibre s’ha 
afegit a DRAC el comptador de coautors, situat just damunt del camp d’Autors de les citades 
activitats:  

Aquest camp, però, s’ha d’actualitzar manualment, sobretot en els 
casos en que l’article té més de nou coautors, donat que a partir del 
dècim coautor, el CVA mostra “et alt.” a la referència bibliogràfica. 
Concretament, als articles amb més de nou coautors, la referència 
bibliogràfica es construirà de la següent manera: els 8 primers 
coautors + “et alt.” + el darrer coautor. I pels que tinguin menys de 
nou coautors es construirà amb tots els coautors. 

També s’ha afegit l’opció per afegir el “Corresponding Author” dels mateixos. Només cal que 
es cliqui sobre la lupa blava del costat dret del nom del 
coautor per modificar el rol:           

                

      

En aquest submenú també es pot editar manualment la 
posició de cadascú dels coautors dels articles. Això s’ha fet 
per als articles amb molts coautors i que a DRAC no s’han 
donat d’alta tots ells, sinó només els primers i els UPC. En 
aquests casos l’assignació automàtica de la posició s’ha 
d’introduir a mà a DRAC.  
 
Per últim, al CVA només es mostrarà el “Corresponding 
Author” d’un article si és el propi titular del CVA qui ho ha 
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sigut. Per tant, si marqueu a DRAC com a “Corresponding Author” d’un article un coautor que 
no sigueu vosaltres mateixos, no apareixeran les sigles d’(AC) al costat de la seva signatura a la 
referència bibliogràfica de l’article. 
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