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ASSI STÈNCIA I IMPARTIC IÓ DE CURSOS DE L’ ICE A DRAC 

Punts d'interès especial: 
 

L’assistència i impartició de cursos de l’ICE a DRAC 

Canvis en la normativa per al càlcul dels Punts per Activitats de Recerca (PAR) 

Novetats de DRAC 2.2m 

Canvis en el suport a usuaris 

Reaprofitament de les activitats de DRAC per a la web pròpia, del grup de recerca o unitat 
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Per a tot el professorat i personal investigador que ha assistit i/o impartit cursos o 

seminaris a l' Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC se li actualitzarà 

aquesta informació a DRAC. 

Es carregaran els cursos impartits a partir de l’1 de gener 

del 2012. El motiu de no carregar informació més antiga és 

que no es dupliquin els cursos amb la informació que el profes-

sorat ja tingui introduïda a DRAC. 

Per a aquell professorat que no tingui informació històrica a DRAC i vulgui que se li 

carreguin totes les activitats des de l’any 2005 ho podrà demanar per canals 

habituals: obrint un tiquet a través de https://drac.upc.edu/suport, al telèfon 34034, 

93 4134034 o bé a l'adreça Suport.DRAC@upc.edu.  

Vincles d’interès a DRAC 

Grups de recerca: requisits per crear un grup, 

formularis per afegir un membre, ..  

Documentació Punts PAR: activitats que són valo-

rades, requisits, barem, calendari anual, ... 

Revistes i congressos notables: requisits per 

sol·licitar una revista o congrés com a notable. 

Punts PAR històrics per PDI i unitat (1995-2008): 

PAR històric calculat per Fènix. 

(Per accedir a la informació cliqueu  al títol) 

http://drac.upc.edu/
https://drac.upc.edu/suport
mailto:suport.drac@upc.edu
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par.
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./consulta-de-punts-par-a-fenix-1
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La presència de l’activitat a DRAC no serà immediatament posterior a la data de celebració del 

curs. Caldrà que l’ICE validi al seu sistema la informació relativa a la participació a 

l'activitat corresponent.  

 

Una vegada a la setmana s’actualitzarà la informació disponible a l’ICE. 

 

Aquestes activitats s’inclouran en el CVN, en el CVAQU (LEC/COL) i en el CVDRAC. 

També s’inclouran en les memòries de la unitat bàsica i el grup de recerca. 

 

També es tindran en compte en el moment de la sol·licitud del Complement Addicional de 

Docència i per tant no serà necessària la seva introducció per al seu reconeixement. 

 

No hi haurà una revisió de la qualitat atès que les dades ja han estat validades per l’Institut 

de Ciències de l’Educació. 

Impartició de curs 

o seminari 

Assistència a curs o 

seminari 

http://drac.upc.edu/
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CANVIS EN LA NORMATIVA PER AL CÀLCUL DELS PAR 

Els òrgans de govern de la UPC han aprovat una sèrie de canvis en el càlcul dels PAR que afec-

tarà el càlcul de l’any que ve. Veure document. 

De forma resumida els principals canvis són: 

Per tal de calcular els PAR que ha de rebre cadascun dels coautors que siguin 

personal de la UPC, es dividirà el nombre total de PAR de l’activitat entre el 

nombre total de coautors (siguin UPC o no). Exemple: 

 

 

 

Els articles publicats en revistes situades en el primer decil del Journal Citation Re-

ports Science Edition i Social Sciences Edition, ordenades segons el seu factor d’impacte, 

rebran una valoració de 40 PAR tipus 1.  

S’incrementa la valoració de l’autoria de llibres, capítols de llibres i edició de lli-

bres: 

 

 

 

 

S’actualitza la valoració de l’autoria i direcció de tesis, d’acord amb les qualificacions 

que apareixen en la darrera normativa de Doctorat: 

 

 

 

 

 

Calendari d’aplicació: 

Els PAR 2011 s’han avaluat amb els criteris anteriors i seran definitius el maig del 2012. 

Es farà una simulació dels PAR 2011 amb els nous criteris el darrer trimestre del 2012. 

Els PAR 2012 ja s’avaluaran amb els nous criteris i seran definitius el maig del 2013. 

Llibres, catàlegs d’exposicions i actes de congrés Tipus 1 Tipus 2 

Autoria de llibre Fins a 40 PAR tipus 1 Fins a 10 PAR tipus 2 

Autoria de capítol de llibre o catàleg d’exposició Fins a 10 PAR tipus 1 Fins a 4 PAR tiups 2 

Edició de llibre, llibre d’actes de congrés o catàleg d’exposició Fins a 12 PAR tipus 1 Fins a 4 PAR tipus 2  

Tesis dirigides Tipus 1 

Tesi llegida a la UPC. Apte. Cum Laude 20 PAR tipus 1 

Tesi llegida a la UPC. Apte.  12 PAR tipus 1 

Tesi llegida fora de la UPC. Apte. Cum Laude 10 PAR tipus 1 

Tesi llegida fora de la UPC. Apte.  5 PAR tipus 1 

http://drac.upc.edu/
http://www.upc.edu/bupc/hemeroteca/2012/b136/18-02-12.pdf
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel- curriculum-vitae/upc.-punts-par.
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En el següent apartat trobareu un document amb les novetats de DRAC 2.2 m. Veure. 

Les principals novetats són:

Arbre de selecció d’activitats al CV: s’han afegit nous nivells de selecció d’activitats 
per als articles en revistes i els treballs presentats en congrés:  

 
 
• Modificació d’articles en revista revisats: ja permet que el PDI modifiqui els camps 

classificació i nombre de citacions d’un article en revista ja revisat.  

 
• Congressos notables: els usuaris tenen l’opció d’escollir en la cerca (dins el manteni-

ment de l’activitat) si el congrés on van realitzar l’activitat és notable per la UPC o 
no. Això facilitarà molt trobar la referència del congrés. 

NOVETATS DE DRAC 2.2M 

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/menu1/versions-de-drac/drac-2.2


5 

BUTLLETÍ DRAC 

© Oficina Tècnica de RDI. Centre de Transferència de Tecnologia. 

OMEGA, Planta S2, despatx S207. c/ Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona 

Tel. 93 4134034 Suport.DRAC@upc.edu.  

Suport.DRAC: d’acord amb el Pla de Viabilitat Econòmica s’ha reduït l’atenció 

telefònica que fins ara es feia des de suport.drac. Des de principis d’any l’horari 

d’atenció telefònica al 34034 és de 8 a 15 hores. El que sí es manté operatiu les 

24 hores és l’eina de gestió de tiquets: https://DRAC.upc.edu/suport , i l’adreça elec-

trònica: suport.DRAC@upc.edu.  

 

Emma Rodriguez: la nostra companya Emma, que des de l’inici de DRAC tenia 

assignada com a tasca principal la gestió dels tiquets que ens feien arribar des de 

suport.drac, ha estat destinada a l’escola de Camins on hi treballa des de fa un 

parell de setmanes. Des d’aquí volem agrair-li tota la professionalitat i dedicació 

amb la qual ha portat a terme el seu treball els darrers anys a l’Oficina Tècnica 

RDI. 

 
 

 

DRAC disposa de web services que permeten exportar les activitats introduïdes a 

DRAC (publicacions, projectes, premis, etc.) cap a la vostra pàgina web personal, la del 

grup de recerca o la unitat. 

Ja tenim una sèrie de grups que hi estan treballant i properament us podrem mostrar 

exemples de com es pot reduir el nombre de vegades que s’introdueix la mateixa infor-

mació: per a DRAC, per a la web pròpia, del grup de recerca, de la unitat, etc. 

Si hi esteu interessats ens podeu demanar informació pels canals habituals: telèfon al 

34034, tiquets: https://DRAC.upc.edu/suport , i l’adreça electrònica: suport.DRAC@upc.edu.  

 

CANVIS EN EL SUPORT A USUARIS  

REAPROFITAMENT DE LES ACTIVITATS DE DRAC PER A LA WEB 

PRÒPIA , DEL GRUP DE RECERCA O UNITAT 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
http://www.upc.edu/
https://DRAC.upc.edu/suport
mailto:suport.DRAC@upc.edu
https://DRAC.upc.edu/suport
mailto:suport.DRAC@upc.edu

