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Ja s’ha fet públic el calendari dels punts PAR 2012. Veure calendari complet. 

Les principals dates que cal tenir present són: 

11-15 de febrer: darrera setmana per introduir a DRAC premis, concursos d’arquitectura, 

publicacions sobre l’obra d’un investigador i comissariat d’exposició  

4-8 de març: darrera setmana per introduir la resta d’activitats que s’avaluen: articles, treballs 

en congressos, llibres, etc.  

30 d’abril: càlcul dels punts PAR 2012 

1 - 17 de maig: presentació d’al·legacions per part del professorat i personal investigador. 

28 de maig: publicació dels PAR 2012 definitius i finalització del procés d’avaluació. 

Vincles d’interès a DRAC 

 

 

 

Requisits per crear un grup, formularis per afegir un membre, ..  

 

 

 

Activitats que són valorades, requisits, barem, calendari anual, .. 

 

 

Requisits per sol·licitar una revista o congrés com a notable. Currículums disponibles a DRAC: CVN, CVAQU, CVDRAC... 

(Per accedir a la informació cliqueu  al logo) 

http://drac.upc.edu/
drac.upc.edu/info/lavaluaciodel-%20curriculum-vitae/upc.-punts-par./calendari-par-2012/at_download/file
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/grups-de-recerca-i-grups-de-recerca-acreditats
http://drac.upc.edu/info/normatives-i-formularis/revistes-i-congressos-notables-upc
http://drac.upc.edu/info/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/el-curriculum-del-professorat
http://drac.upc.edu/info/lavaluaciodel- curriculum-vitae/upc.-punts-par.
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En l’anterior Butlletí nº7 de DRAC vam informar que no es podria donar suport a DRAC durant el 

període de Nadal degut a l’Acord per a realització de jornada per als mesos d’octubre, novembre i desembre 

de 2012. 

  

Aquest Acord ha estat revisat i us informem que sí que podrem donar suport, tot i que mínim, els dies 

27, 28 i 31 de desembre, i 3 i 4 de gener. 

 

El procediment és l’habitual: obrint un tiquet a través de https://drac.upc.edu/suport, a l'adreça de co-

rreu electrònic Suport.DRAC@upc.edu, o bé al telèfon 34034, 93 4134034.  

ATENCIÓ DE SUPORT .DRAC DURANT EL PER ÍODE DE NADAL 

En el BOE del dia 5 de desembre de 2012 (número 292) ha sortit publicada la convocatòria per presentar la 

sol·licitud d’avaluació de l’activitat investigadora a la “Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigado-

ra” (CNEAI). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper dia 31 de 

desembre de 2012. 

 

Podeu consultar la informació sobre aquest procés a la intranet de personal, a: 

https://espaipersonal.upc.edu, i un cop dins haureu d’anar a Espai PDI>Informació Gral. >El PDI a la 

UPC>Avaluació del PDI>quadre recerca>Tram bàsic recerca>PDI funcionari. També podeu adreçar-vos directa-

ment al web de la CNEAI www.educacion.gob.es/cneai 

 

Entre la documentació que cal presentar, hi ha el full de serveis ("hoja de servicios") que està disponible a la in-

tranet de personal dins de l’apartat: Racó personal>Autoservei de documents administra-

tius>Certificats>Certificats de vinculació>Full de serveis. 

 

Per altra banda, una altra documentació requerida en la convocatòria és el currículum vitae complet (apartat 

3.1.c. de la convocatòria). Tot aquell professorat que té actualitzat el seu currículum a DRAC https://

drac.upc.edu/info/ podrà adjuntar el model de currículum CVN. 

 

Per a qualsevol consulta relativa a la convocatòria, podeu contactar amb la “Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora” mitjançant els telèfons 91/ 745 92 02 i 91/ 745 92 04. 

 

Per a consultes relacionades amb l’aplicació informàtica podeu adreçar-vos a soporte.sede@mecd.es i al telèfon 

91/ 550 59 57, en horari de dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 hores, i divendres de 8:30 a les 15:30 hores. 

CONVOCATÒRIA SEXENIOS DE LA CNEAI  

http://drac.upc.edu/
http://drac.upc.edu/info/menu1/butlleti-drac
https://espaipersonal.upc.edu
http://www.educacion.gob.es/cneai
https://drac.upc.edu/info/
https://drac.upc.edu/info/
mailto:soporte.sede@mecd.es
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/organismos/sexenios-cneai


3 

BUTLLETÍ DRAC 

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

Edifici Vèrtex, Planta S1, Plaça Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona 

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

S'ha introduït a DRAC, la classificació Journal Citation Reports Science Edition i Journal 

Citation Reports Social Sciences Edition amb el factor d'impacte de l'any 2011. 

 

Tots els articles en revista del 2011 i 2012 existents a DRAC, que tinguin associada la classifi-

cació JCR 2010 (o anteriors) de cara al currículum, han estat modificats per tal que hi consti 

correctament la del JCR 2011.  

CÀRREGA JCR 2011 

NOUS GRUPS DE RERCERCA A LA UPC 

Encetem aquest nou apartat que volem que sigui fixe a partir d’aquest butlletí, i on presentarem els 

nous grups de recerca que es vagi aprovant dins la UPC. 

A continuació us presentem el llistat de grups que han estat aprovats al llarg de l’any 2012: 

Grup Recerca Responsable Unitat bàsica vinculada Link 

Càtedra UNESCO de Direcció Universitària (CUDU) 
Francisco Javier 

Llinàs 
Dept. Organització d’Empreses (OE) CUDU 

GIR Ambiental (GIR) Antoni Rius  Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI) GIR 

Recerca i innovació en Transport, Mobilitat i Logísti-

ca (CENIT) 
Francesc Robusté  

Dept. Infraestructura del Transport i el 

Territori (ITT) CENIT 

Organització de la Producció i d'Empresa (aspectes 

tècnics, jurídics i econòmics en Producció) (OPE) 
Joaquín Bautista  Dept. Organització d’Empreses (OE) OPE 

Grup de recerca en serveis per a tecnologies d'infor-

mació socials, ubiqües i humanístiques, i per a softwa-

re lliure (SUSHITOS) 

Marc Alier  
Dept. Enginyeria de Serveis i Sistemes d’I-

nformació (ESSI)  

SUSHI-

TOS 

Grup de Recerca en Intel ligència Computacional per 

a l'Anàlisi d'Imatge Biomèdica (ICAIB) 
Eduard Montseny  

- Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica 

i Informàtica Industrial (ESAII) 

- Dept. Matemàtica Aplicada II (MA II) 

ICAIB 

Arquitectura: Representació i Modelatge (AR&M) Ernest Redondo 
Dept. Expressió  Gràfica Arquitectònica I 

(EGA I) 
AR&M 

Grup de Recerca en Xarxes de Comunicacions 

Cel·lulars i Ad-hoc (GRXCA) 
Francisco Barceló Dept. Enginyeria Telemàtica (ENTEL) 

GRX-

CA 

http://drac.upc.edu/
mailto:suport.drac@upc.edu
http://www.upc.edu/
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?SID=2CKOd6ndoAKJko9cc3B&locale=en_US
http://drac.upc.edu/info/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/la-gestio-del-cataleg-de-grups-de-recerca-de-la-upc
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/9668774
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/10542453
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/10542514
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/10954555
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/10910776
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/10910776
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/11153799
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/11153826
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/11153898
http://eprints.upc.edu/producciocientifica/grup/11153898

