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Objectiu del document
Des de setembre de 2011 l’aplicatiu DRAC permet generar automàticament els dos models de
currículum que demana l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
L’objectiu d’aquest document és informar al professorat de quines dades de DRAC es fan servir, quins
apartats s’agafen, per tal de generar el currículum per a la convocatòria de professors lectors
(endavant CVAQU lec).
A continuació es mostraran un a un tots els apartats que componen el CV de l’AQU per aquesta
convocatòria concreta, i de quin apartat de DRAC prové aquesta informació, en el cas que hi hagi
algun camp del CVAQU que no es pugui extreure de DRAC també s’indicarà per tal que el
professor/la professora pugui afegir-ho directament editant el currículum.

IMPORTANT:
- Dins de cada apartat del CV AQU lec consta un quadre amb el tipus d’activitat de DRAC d’on es
prové la informació. En el cas que no es mostrin tots els registres existents a aquest apartat de DRAC,
sinó que hi hagi algun filtre també s’especifica quin és. Exemple:
Activitat de DRAC: Publicacions i tesis => Article en revista
Filtre aplicat:

El camp “Tipus item CV”=”RECERCA”, i la revista consta com “Amb comitè
avaluador d’admissió extern”

- En vermell apareixeran els camps que cal que empleni el professorat atès que no es disposa
informació a DRAC.

- En blau els comentaris dels camps de DRAC que corresponen a camps del CVAQU però que no és
intuïtiva l’equivalència, i altres anotacions importants a tenir en compte.
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Resum correspondència activitats

Primera pàgina del CVAQU lec

A. Projectes
A.1 Direcció i participació en projectes
d’investigació
A.2 Participació en contractes
d’investigació i transferència de tecnologia
d’especial rellevància amb empreses i/o
administracions
B. Publicacions
B.1 Articles en revistes indexades

B.2. Llibres i capítols de llibre

B.3. Altres publicacions

B.4 Publicacions amb avaluació externa
resultants de congressos
B.5. Obres artístiques

C. Congressos
D. Patents i models d’utilitat
E. Estades en centres de recerca
F. Direcció d’activitats de recerca o
desenvolupament
G. Beques i ajuts

H. Experiència docent

I. Formació per a la docència
J. Publicacions i materials docents
J.1 Publicacions docents
Correspondència CVAQU lec - DRAC

Dades personals => Dades de contacte del currículum
Dades personals => Situacions professionals
Dades personals => Titulacions universitàries oficials
Dades personals => Doctorats
Dades personals => Titulacions de postgrau
Dades personals => Coneixements d’idiomes
Projectes i propietat intel·lectual i industrial =>
Participació en projecte RDi competitiu
Projectes i propietat intel·lectual i industrial =>
Participació en projecte RDi no competitiu

Publicacions i tesis => Article en revista
Publicacions i tesis => Llibre
Publicacions i tesis => Capítol de llibre
Publicacions i tesis => Edició de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Autoria de capítol de catàleg
d’exposició
Publicacions i tesis => Edició de llibre d’actes de
congrés
Publicacions i tesis => Article en revista
Publicacions i tesis => Altres documents científicotècnics
Publicacions i tesis => Altra producció documental
Publicacions i tesis => Text en actes de congrés
Reconeixements personals => Concurs d’arquitectura
Congressos, cursos i altres esdeveniments =>
Col·laboració en exposició
Congressos, cursos i altres esdeveniments => Treballs
presentats a congressos
Projectes i propietat intel·lectual i industrial =>
Titularitat de propietat industrial intel·lectual
Estades i altres activitats => Estades a centre RDI
Col·laboració en publicacions i tesis => Direcció,
tutoria o tribunal de treball acadèmic
Reconeixements personals => Obtenció d’ajut
Reconeixements personals => Obtenció de beca
Activitats de docència fora de la UPC => Docència
impartida fora de la UPC
(La docència impartida a la UPC s’obté de PRISMA en
el moment de generar el currículum)
Congressos, cursos i altres esdeveniments =>
Assistència a curs o seminari
Publicacions i tesis => Article en revista
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J.2 Materials docents

Publicacions i tesis => Text en actes de congrés
Publicacions i tesis => Llibre
Publicacions i tesis => Capítol de llibre
Publicacions i tesis => Edició de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Autoria de capítol de catàleg
d’exposició
Publicacions i tesis => Edició de llibre d’actes de
congrés
Publicacions i tesis => Manual-apunts
Publicacions i tesis => Software

K. Innovació docent
K.1 Projectes d’innovació docent
K.2 Participació en tasques institucionals
de millora de la docència

L. Participació en tasques de promoció, avaluació i
difusió de la qualitat docent
M. Activitats de caràcter professional
N. Altres mèrits o aclariments de caràcter científic

O. Altres mèrits o aclariments de caràcter docent

P. Feu constar les deu aportacions científiques més
rellevants d’aquest currículum
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Projectes i propietat intel·lectual i industrial =>
Participació en projectes d’innovació docent
Comissions i societats => Pertinença a comissió
consultora o avaluadora
Activitats de docència fora de la UPC => Tutories
docents fora de la UPC
Activitats de docència fora de la UPC => Coordinació
docent fora de la UPC
(Les tutories i coordinacions docents a la UPC
s’obtenen de PRISMA en el moment de generar el CV)
Comissions i societats => Pertinença a comissió
consultora o avaluadora
Dades personals => Situacions professionals
Reconeixements personals => Premis i reconeixements
Congressos, cursos i altres esdeveniments =>
Col·laboració en exposició
Estades i altres activitats => Gestió R+D+I
Reconeixements personals => Altres mèrits
Comissions i societats => Pertinença a comissió
consultora o avaluadora
Comissions i societats => Pertinença a comitè
d'edicions de congressos
Comissions i societats => Pertinença a tribunal o jurat
d'edició de premi
Comissions i societats => Pertinença a tribunal o jurat
de concurs
Comissions i societats => Pertinença a societat
científica
Dades personals => Càrrecs acadèmics
Reconeixements personals => Premis i reconeixements
Reconeixements personals => Altres mèrits
Dades personals => Càrrecs acadèmics
Resum de la trajectòria científica i aportacions més
rellevants => Aportacions més rellevants de docència i
recerca
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Primera pàgina del CVAQU lec

Activitat de DRAC

Dades personals => Dades de contacte del currículum
Cap

Filtre aplicat:
1. Dades personals
Cognoms i nom

DNI

Nacionalitat

Data de naixement

Sexe
Home

Dona

Adreça

Activitat de DRAC

Dades personals => Situacions professionals
Cap

Filtre aplicat:

2. Situació professional actual
Institució/organisme/empresa

Centre

Departament, secció, unitat

Adreça

Codi postal

Província

Municipi

Categoria professional actual

Data d’inici

Situació administrativa
Funcionari

Contractat

Interí

Dedicació
A temps complet

Becari

Una altra situació (especifiqueu-la):
Especialització (codis UNESCO)

A temps parcial
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Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals
Cap

3. Identificació científica (opcional)
ORCID ID:

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Scopus ID:

Researcher ID:

Dades personals => Titulacions universitàries oficials
Dades personals => Doctorats
Dades persnals => Titulacions de postgrau
Cap

4. Formació acadèmica
Titulació universitària

Centre

Data d’obtenció

1.

1.

1.

2.

2.

2.

Doctorat

Centre

Data d’obtenció

1.

1.

1.

2.

2.

2.

DEA i altres titulacions de postgrau

Centre

Data d’obtenció

1.

1.

1.

2.

2.

2.

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals => Situacions professionals
Situacions professionals amb data de fi informada

5. Activitats anteriors a la situació actual de caràcter científic o professional
Situació/plaça

Institució

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals => Coneixements d’idiomes
Cap

6. Idiomes (R = regular, B = bé, C = Molt bé)
Idioma

Parlar

Llegir

Escriure

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals => Doctorats
Cap

7. Tesi doctoral
Títol:
Directors:
Universitat:
Departament:
Qualificació:

Doctorat Europeu:

Any de defensa de la tesi:

Activitat de DRAC

-

Filtre aplicat:

-

Sí

No

Any d’expedició del títol:

8. Publicacions derivades de la tesi doctoral
Nota: les publicacions derivades de la tesi s’han de tornar a citar en els apartats corresponents.
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A. Projectes
A.1 Direcció i participació en projectes d’investigació
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Participació en projecte RDi
competitiu
Cap

Títol del projecte:
Entitat finançadora:

Referència de la concessió: ( = Codi
d’entitat finançadora )

Durada: des de/d’

fins a

Investigador/a principal:

A.2 Participació en contractes d’investigació i transferència de tecnologia
d’especial rellevància amb empreses i/o administracions
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Participació en projecte RDi no
competitiu
Cap

Títol del contracte:
Empresa/administració finançadora:
Durada: des de/d’

País:

fins a

Investigador responsable:

B. Publicacions
Si ho considereu oportú, incloeu una taula resum quantitativa de la vostra producció científica.

Ítem

Nombre

(A omplir manualment pel professorat)
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B.1 Articles en revistes indexades1
Activitat de DRAC

Publicacions i tesis => Article en revista
El camp “Tipus item CV”=”RECERCA”, i la revista tingui una classificació a DRAC

Filtre aplicat:

Autors/res (per ordre de signatura):
Títol:
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):
Any: (Si no ha estat encara publicada Clau (A: article, R: review): (Tots els de DRAC consten com a A)
s’especifica

l’estat

concret:

“Pendent

Publicació” o “Pendent d’acceptació”)
Índex d’impacte (SCI/SSCI):

Nombre de citacions (SCI/SSCI):

Quartil i àrea (SCI/SSCI):
Altres indicis de Qualitat (consignar base de
dades i índex d’impacte):
ISSN:
1

Consigneu els índex d’impacte corresponents a l’any de publicació de l’article en el JCR. En el cas que
aquesta informació no estigui disponible perquè no s’ha actualitzat, indiqueu la informació corresponent a
la darrera actualització disponible del JCR. Alternativament, indiqueu altres indicis de qualitat relativa
(AHCI, classificació ERIH, CARHUS, INRECS, etc.).
Notes:
- Ordeneu les aportacions cronològicament, començant per les més recents i acabant per les més antigues.
- Indiqueu correctament totes les dades demanades.

B.2 Llibres i capítols de llibre

Activitats de DRAC

Filtre aplicat:

Publicacions i tesis => Llibre
Publicacions i tesis => Capítol de llibre
Publicacions i tesis => Edició de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Autoria de capítol de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Edició de llibre d’actes de congrés
El camp “Tipus item CV”=”RECERCA”

Autors/ores (per ordre de signatura):
Títol:
Pàgines (inicial-final):
Editorial:
ISBN:
Dipòsit legal (si escau):
DOI (si escau):

Clau (L = llibre sencer, C = capítol, EC=edicions crítiques, E = editor/a):

Any:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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B.3 Altres publicacions

(Articles a revistes no indexades, informes tècnics, dictàmens, estudis de casos, traduccions, etc.)

Publicacions i tesis => Article en revista
Publicacions i tesis => Altres documents cientifico-tècnics
Publicacions i tesis => Altra producció documental
En el cas dels articles en revista, la revista no consta com “Amb comitè
avaluador d’admissió extern”

Activitats de DRAC
Filtre aplicat:

Autors/ores (per ordre de signatura):
Títol:

Any:

Pàgines (inicial-final): (No informat en el cas de “Altra producció documental”)
Editorial:
ISBN / ISSN:

Dipòsit legal:

Institució que fa l’encàrrec:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.

B.4 Publicacions amb avaluació externa resultants de congressos
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Publicacions i tesis => Text en actes de congrés
El camp “Estat publicació” = “Publicat”

Autors (p.o. de firma):
Títol:
Revista (títol, volum, pàgina inicial-final):
Any:

Clau (A: article, R: review): (Tots els de DRAC consten com a A)

ISBN/ISSN:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.

B.5 Obres artístiques

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Reconeixements personals => Concurs d’arquitectura
Congressos, cursos i altres esdeveniments => Col·laboració en exposició
A Col·laboració en exposició, el camp “Rol” = “Obra exposada”

Descripció:
Dates:
Exposició, catalogació, publicació:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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C. Congressos

(Especifiqueu clarament les conferències invitades a societats científiques)

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments => Treballs presentats a congressos
Cap

Autors/ores (per ordre de signatura):
Títol:
Tipus de contribució:
Congrés:
Publicació:
Lloc:

Any:

Organisme/institució que l’organitza:

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.

D. Patents i models d’utilitat
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Titularitat de propietat
industrial intel·lectual
Cap

Inventors/ores (per ordre de signatura):
Títol:
Núm. de sol·licitud:

País de prioritat:

Data de prioritat:

Any de concessió:
Entitat titular:
Països als quals s’ha estès: ( = Països on s’explota )
Empreses que l’exploten:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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E. Estades en centres de recerca
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Estades i altres activitats => Estades a centre RDI
Cap

(A la clau indiqueu: doctoral, postdoctoral, convidat/da, contractat/da, altres a especificar)
Centre:
Localitat:

País:

Any:

Durada (mesos):

Clau:

Tema: ( = Finalitat de l’estada + Tasques contrastables )
Cal aportar un certificat emès per la institució en què s’hagi realitzat l’estada de recerca, on hi consti la durada i la tasca desenvolupada.
Les dades consignades en aquest apartat han de coincidir estrictament amb el certificat presentat.

F. Direcció d’activitats de recerca o desenvolupament
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Col·laboració en publicacions i tesis => Direcció, tutoria o tribunal de treball
acadèmic
“Rol” = “Director” i Tipus ítem CV=”Recerca”

Activitat:
Nom del treball:
Nom de la persona a qui s’ha dirigit l’activitat de recerca:
Curs acadèmic:
Institució:

G. Beques i ajuts

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Reconeixements personals => Obtenció d’ajut
Reconeixements personals => Obtenció de beca
Cap

Finalitat: ( = Finalitat + Nom )
Entitat finançadora:
Durada:
Institució:

Correspondència CVAQU lec - DRAC
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H. Experiència docent4
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Notes:

Activitats de docència fora de la UPC => Docència impartida fora de la UPC
Cap
- Aquest apartat també incorpora la informació de docència de la UPC que
s’obté directament de PRISMA a l’hora de generar el currículum. En aquest cas
es mostren les hores impartides enlloc dels crèdits impartits.
- En el cas de la docència fora de la UPC que consta a DRAC, només es mostren
en aquesta primera versió les hores impartides.

Primer any d’activitat (curs
Titulació

/

Cicle

Titulació

4

/

Cicle

X any d’activitat (curs
Cicle

)

Assignatura

Segon any d’activitat (curs
Titulació

, institució:

, institució:

, institució:

Crèdits

l’assignatura

Impartits

Teor./Prac.

)

Assignatura

/

Crèdits de

Crèdits de

Crèdits

l’assignatura

Impartits

Teor./Prac.

)

Assignatura

Crèdits de

Crèdits

l’assignatura

Impartits

Teor./Prac.

S’ha de repetir aquesta estructura tantes vegades com calgui. S’ha d’acreditar documentalment l’activitat docent.

Nota:.cal presentar un certificat oficial emès per la universitat de la docència reglada impartida. En el certificat ha de constar totes
dades indicades en aquest apartat del currículum. El certificat ha de coincidir estrictament amb les dades consignades. A efectes de
l'avaluació, no es considerarà la docència reglada universitària impartida que no estigui certificada oficialment.
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I. Formació per a la docència
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments => Assistència a curs o seminari
Cap

(S’hi ha de fer constar les estades en centres, la participació en cursos, postgraus i programes tant de l’àmbit
disciplinar com específics de la formació docent universitària)

J. Publicacions i materials docents
J.1 Publicacions docents

Activitats de DRAC

Filtres aplicat:

Publicacions i tesis => Article en revista
Publicacions i tesis => Text en actes de congrés
Publicacions i tesis => Llibre
Publicacions i tesis => Capítol de llibre
Publicacions i tesis => Edició de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Autoria de capítol de catàleg d’exposició
Publicacions i tesis => Edició de llibre d’actes de congrés
El camp “Tipus item CV”=”DOCÈNCIA”
A “Text en actes de congrés” el camp “Estat publicació” = “Publicat”

(Clau: A: articles, L: llibres o capítols de llibres de caire docent, C: aportacions a congressos)
Autors/ores (per ordre de signatura):
Títol:

Any: (Per articles en revista: Si no ha estat encara
publicat

s’especifica

l’estat

concret:

“Pendent

Publicació” o “Pendent d’acceptació”)
Pàgines (inicial-final):
Editorial:
ISBN/ISSN:

Dipòsit legal:

Revista/llibre:

Clau:

Institució que fa l’encàrrec:
Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.
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J.2 Materials docents
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Publicacions i tesis => Manual-apunts
Publicacions i tesis => Software
El camp “Tipus item CV”=”DOCÈNCIA”

(Clau: M: manuals, LP: llibres de pràctiques, G: guies, MOL: material on-line, o altres a especificar)
Autors (p.o. de firma):
Títol:
Adreça electrònica:
ISBN:

Dipòsit legal:

Any:

Clau:

Nota: cal indicar correctament totes les dades demanades. No deixar cap apartat en blanc.

K. Innovació docent
K.1 Projectes d’innovació docent

Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Participació en projectes
d’innovació docent
Cap

Títol del projecte:
Entitat finançadora:
Durada: des de/d’

Referència de la convocatòria:
fins a

Responsable:

K.2 Participació en tasques institucionals de millora de la docència

Activitats de docència fora de la UPC => Tutories docents fora de la UPC

Activitat de DRAC

Activitats de docència fora de la UPC => Coordinació docent fora de la UPC
Comissions i societats => Pertinença a comissió consultora o avaluadora

Filtre aplicat:
Notes:

A “Comissions consultores” el camp “Tipus de comissió” = “Avaluació
curricular”
Aquest apartat també incorpora la informació de tutories i coordinació docent
a la UPC que s’obté directament de PRISMA a l’hora de generar el currículum.

(Tutories curriculars, comissions de disseny de plans d’estudi, disseny de noves assignatures, coordinació
d’activitats especials, etc.)
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L. Participació en tasques de promoció, avaluació i difusió de la
qualitat docent
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Comissions i societats => Pertinença a comissió consultora o avaluadora
A “Comissions consultores” el camp “Tipus de comissió” = “Avaluació de la
qualitat de la docència”

(Cursos i seminaris sobre la millora docent, participació en comitès d’avaluació de la qualitat de les
titulacions...)

M. Activitats de caràcter professional
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals => Situacions professionals
El camp “Entitat” <> “Universitat Politècnica de Catalunya”

Empresa:
Càrrec:

Dedicació (indicar temps parcial o complert):

Període(dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finalització):.
Empresa:
Càrrec:

Dedicació (indicar temps parcial o complert):

Període (dia/mes/any d’inici i dia/mes/any de finalització).

N. Altres mèrits o aclariments de caràcter científic

Activitat de DRAC

Filtre aplicat:

Reconeixements personals => Premis i reconeixements
Congressos, cursos i altres esdeveniments => Col·laboració en exposició
Estades i altres activitats => Gestió R+D+I
Reconeixements personals => Altres mèrits
Comissions i societats => Pertinença a comissió consultora o avaluadora
Comissions i societats => Pertinença a comitè d'edicions de congressos
Comissions i societats => Pertinença a tribunal o jurat d'edició de premi
Comissions i societats => Pertinença a tribunal o jurat de concurs
Comissions i societats => Pertinença a societat científica
Dades personals => Càrrecs acadèmics
El camp “Tipus item CV”=”RECERCA”
A Col·laboració en exposició, el camp “Rol” <> “Obra exposada”
El límit d'un full A4 caldrà que la faci el mateix professor/a

(Premis, reconeixements, càrrecs, etc. Feu servir només l’espai d’un full A4)
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O. Altres mèrits o aclariments de caràcter docent
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:

Reconeixements personals => Premis i reconeixements
Reconeixements personals => Altres mèrits
Dades personals => Càrrecs acadèmics
El camp “Tipus item CV”=”DOCÈNCIA”
El límit d'un full A4 caldrà que la faci el mateix professor/a

(Premis, reconeixements, càrrecs, etc. Feu servir només l’espai d’un full A4)

P. Feu constar les deu aportacions científiques rellevants
d’aquest currículum
Activitat de DRAC
Filtre aplicat:
Notes:

Dades Personals => Aportacions més rellevants de docència i recerca
Tipus item CV”=”RECERCA”
El límit de 10 aportacions caldrà que el faci el mateix professor/a

(En el cas de les publicacions, feu constar els índexs d’impacte, el nombre de citacions i els quartils)

Administració de DRAC
Servei d'Informació d’RDI (SIRDI)
Barcelona, setembre de 2017
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