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Activitats 
 

Unificació de revistes en diferents formats via ISSN-L 
 

Definició de ISSN-L segons la pàgina issn.org: El ISSN-L se define en la nueva norma ISSN (ISO 
3297:2007) como un «ISSN designado por la Red ISSN para reunir o conectar las diferentes versiones 
(impresas, electrónicas, etc.) de un recurso continuado en soportes diferentes». 

 

S’han afegit dos camps nous a les revistes per tal de poder especificar el seu format (Print, Online, 
CD-ROM), i el ISSN-L. D’aquesta manera es poden vincular els diferents formats de publicació d’una 
mateixa revista, i vincular-hi les possibles classificacions (JCR, SJR, MIAR, etc) que hi tingui associada 
un format, a la resta de formats. 

Quan cerquem una revista apareixerà concatenat el ISSN, el títol i el format (en cas de ser diferent a 
“Print”) com es pot veure en la següent imatge: 

 

 

 

Treballs acadèmics: camp “URL UPCommons” 

A l’apartat de DRAC de Treballs Acadèmics s’ha modificat el nom del camp que conté les URL amb la 
informació de les tesis, enlloc de dir-se URL Editorial com fins ara, posa “URL UPCommons”. 

  



            
 
 

Currículums 
 

Paraules clau per mostrar als currículums (CVN, CVA)  

Al juny d’aquest any vam modificar el currículum CVA que generava el propi DRAC, pel certificat per 
la FECyT i que incorpora la signatura digital. Arran d’aquest canvi l’apartat de paraules clau que 
incorpora el DRAC i es mostrava al CVA va deixar de ser vàlid, atès que la FECyT treballa amb una 
llista tancada de paraules clau, i cal triar-les d’allà. Aquesta llista desplegable és la que ara es mostra 
a DRAC: 

 

 

La nova versió de DRAC d’avui també ha reubicat els camps on es recullen tant les paraules clau com 
els codis Unesco d’especialització, que fins ara s’havien d’introduir dins l’apartat de Situacions 
professionals. El nou lloc és la pestanya de Dades Personals: 

 



            
 

 

Clicant a la icona  apareixerà la pantalla que mostrarà la llista desplegable de paraules clau de la 
FECyT que podrem seleccionar. 

 

 

Integracions d’informació d’altres sistemes a DRAC 
 

Càrrega de PRISMA setmanal automàtica i amb notificacions  

La càrrega de treballs acadèmics de PRISMA (tesis doctorals, PFC, etc.)  que fins ara es feia 
setmanalment amb un procés que llençàvem els administradors de DRAC, passarà a executar-se 
automàticament cada diumenge de matinada. 

També es generaran notificacions via correu electrònic a l’autor i el/s director/s de les tesis doctorals 
que s’incorporin a DRAC arran d’aquestes càrregues. 

(Podeu consultar més informació sobre la notificació d’activitats a DRAC al portal de DRAC: La 
introducció de dades a DRAC.) 

https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/la-introduccio-de-dades-en-drac
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/la-introduccio-de-dades-en-drac


            
 
Correctius 

CVDRAC: indexació dels articles en revistes  
Solventat el problema que provocava que en el CVDRAC, en el cas dels articles indexats, no es 
mostrés la informació de l’agència d’impacte i el factor de la revista. 
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