Recomanacions per donar d’alta una publicació a DRAC
1. Generals:
•
•
•
•
•

Abans de crear un títol nou verificar si ja està donat d’alta
Entrar TOTS els autors i respectar l’ordre del document original
Només PDI o PAS de suport poden entrar documents a DRAC
La revisió de l’activitat la portarà a terme el bibliotecari revisor
Els tipus de documents que entren al circuit de revisió són:
 Llibres
 Capítols de llibre
 Articles de revista
 Documents científico-tècnics
 Text en actes de congrés
 Concursos d’arquitectura

2. Segons tipus de documents:

•

Llibres / capítols de llibre:
 Entrar el títol en minúscules (excepte sigles)
- Ex.: Construction and building: design, materials ...
 Imprescindible dipositar text complet, bé adjuntant l’arxiu, portant el llibre a la
biblioteca o incloent a DRAC la URL del text complet

•

Articles de revista:
 Entrar el títol en minúscules (excepte sigles)
- Ex. títol revista: IEEE transactions on industrial electronics
- Ex. títol article: Design and analysis of the droop control...
 Tot i que DRAC permet introduir articles pendents d’acceptació i pendents de
publicació, només es revisaran els articles ja publicats
 Els articles publicats en premsa es recomana que s’incloguin a: Col·laboració
en publicacions i tesis > Col·laboració en mitjà de comunicació
 Incloure el DOI, la URL o bé annexar la versió electrònica del text complet

•

Documents científico-tècnics:
 Escriure el títol en minúscules (excepte sigles)
- Ex.: Development of the conceptual schema of a bowling game...
 Incloure el DOI, la URL web o bé annexar versió electrònica del document
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•

Text en actes de congrés:
 El nom del congrés no porta numeració i les inicials de cada paraula s’escriuen
en majúscules
- Ex. congrés: International Conference on Unsaturated Soils
 Les edicions de congrés sí porten numeració o data. Una edició de congrés és
aquella denominació que es va repetint cada vegada que es celebra la trobada,
i indica quantes vegades s’ha celebrat o en quina data.
- Ex. edició congrés: Fifth International Conference on Unsaturated Soils
 El títol del treball presentat al congrés s’escriu en minúscules
- Ex. títol treball: Parameter calibration for hydro-mechanical modelling
cusin ...
 Especificar si s’ha publicat en un llibre d’actes o no. Si s’ha publicat posar el títol
del llibre d’actes (mai títols genèrics com CD-ROM, Libro de actas, Actas del
congreso...)
 Imprescindible dipositar text complet, bé adjuntant l’arxiu, portant el llibre a la
biblioteca o incloent a DRAC la URL del text complet
 Indicar si el text que s’annexa és text complet o abstract

•

Concursos d’arquitectura:







Imprescindible (PAR) annexar la versió electrònica del treball presentat al
concurs i una fitxa resum seguint el model. Les dades de la fitxa han de ser
igual a les introduïdes a DRAC
Introduir el nom de la convocatòria del concurs en minúscules (excepte sigles i
noms propis)
El nom de l’entitat s’escriu en minúscules
A l’apartat Nom del projecte escriure el nom del projecte presentat, no el del
concurs
L’informe per als concursos d’arquitectura el podeu trobar en el següent enllaç:
http://drac.upc.edu/info/normatives-reglaments/Informe_concursos.doc

Recomanacions per donar d’alta una publicació a DRAC
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius

2

