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Objectiu del document
El CVN pretén ser un format de currículum estàndard que permeti al personal investigador i a
les institucions d'R+D mantenir i intercanviar informació científica curricular amb tots els
avantatges que pot oferir la tecnologia. Enllaç cap a un article sobre el CVN.
El projecte CVN és responsabilitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia
(Fecyt) des de l'any 2007.
Els currículums en format CVN serviran per a les convocatòries de projectes de R+D+I del
Ministerio de Ciencia e Innovación i de la resta d'organismes finançadors i avaluadors del
Govern d'Espanya.
L’objectiu d’aquest document és informar al professorat de quines dades de DRAC es fan servir
i quins apartats s’agafen.
A continuació es mostraran un a un tots els apartats que componen el CVN, i de quin apartat
de DRAC prové aquesta informació.

Resum correspondència d’activitats
DRAC

Publicacions i tesis
Articles en revista

Tipus
ítem
CV

CVN

Recerca

Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión

Docència

Elaboració de material docent

Recerca

Trabajos presentados en Congresos nacionales o
internacionales

Docència

Participación en congresos con ponencias orientadas a
la formación docente

Recerca
Docència

Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión

Recerca

Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión

Docència

Elaboració de material docent

Recerca

Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión

Text en actes de congrés
Edició de llibre d'actes
de congrés
Llibre

Capítol de llibre
Edició de catàleg
d'exposició
Autoria de capítol de
catàleg d'exposició
Altres documents
científico-tècnics
Software
Treball acadèmic: tesis,
PFC, …
Manual-apunts
Altra producció
documental

Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència

Elaboració de material docent
Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión
Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión
Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión
Compendio de otros méritos
Elaboración de material docente
Elaboración de material docente
Compendio de otros méritos

Congressos, cursos i altres esdeveniments
Treballs presentats a
congressos

Recerca

Trabajos presentados en Congresos nacionales o
internacionales

Docència
Impartició de cursos i
seminaris

Recerca
Docència

Participación en congresos con ponencias orientadas a
la formación docente
Trabajos presentados en Jornadas, Seminarios, Talleres
de Trabajo y/o Cursos nacionales o internacionales.
Cursos y Seminarios impartidos orientados a
laformación docente universitaria

Impartició de
conferències

Recerca
Docència

Otras actividades de divulgación.

Col·laboració en
exposició

Recerca/
Docència

Experiencia en organización de actividades de I+D+i
Otras actividades de divulgación.

Organització d'edició de
congrés

Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència

Organització de curs o
seminari
Organització d'edició de
premi
Pertinença a comité
d'edicions de congressos

Experiencia en organización de actividades de I+D+i
Experiencia en organización de actividades de I+D+i
Experiencia en organización de actividades de I+D+i
Comités científicos asesores, sociedades científicas

Recerca

Formación especializada, continuada, técnica,
profesionalizada (distinta a la formación
académicareglada y a la sanitaria)

Docència

Cursos y seminarios recibidos de perfeccionamiento
pedagógico, mejora docente, nuevas tecnologías, cuyo
objetivo sea la mejora de la docencia

Assistència a curs o
seminari

Projectes i propietat intel·lectual i industrial
Participació en projecte
Rdi competitiu
Participació en projecte
Rdi no competitiu
Participació en projectes
d'innovació docent
Titularitat de propietat
industrial intel·lectual

Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència

Participación en contratos, convenios o proyectos de
I+D+i, no resultantes de convocatorias competitivas,
con Empresas (o internamente a ellas) y/o
Administraciones
Participación en proyectos de innovación docente
(planes y equipos de trabajo relacionados con EEES).
Propiedad intelectual e industrial. Know how y
secretos industriales

Comissions i societats
Comités científicos asesores, sociedades científicas
Pertinença a comissió
consultora o avaluadora

Pertinença a comitè

Recerca/
Docència

Recerca

Experiencia en evaluación y revisión de proyectos y
artículos de I+D+I
Otras actividades / méritos no incluidos en la relación
anterior
NO ES MOSTRA
Comités científicos asesores, sociedades científicas

d'edicions de congressos
Pertinença a tribunal o
jurat d'edició de premi
Pertinença a tribunal o
jurat de concurs
Pertinença a Societat
científica

Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència

Experiencia en evaluación y revisión de proyectos y
artículos de I+D+I
Experiencia en evaluación y revisión de proyectos y
artículos de I+D+I
Comités científicos asesores, sociedades científicas

Col·laboració en publicacions i tesis
Experiencia de gestión de I+D+i

Col·laboració en revista

Recerca/
Docència

Publicaciones, Documentos Científicos y Técnicos de
carácter tecnológico y Cualquier otra expresión
Experiencia en evaluación y revisión de proyectos y
artículos de I+D+I
Compendio de otros méritos

Col·laboració en mitjà de
comunicació
Direcció, tutoria o
tribunal de treball
acadèmic

Recerca
Docència
Recerca
Docència

Otras actividades de divulgación
Direcció de tesis doctorals o projectes de fi de carrera

Reconeixements personals
Premis i reconeixements
Publicació sobre l'obra
Concurs d'arquitectura
Obtenció d'ajut
Trams de docència,
recerca i gestió
Acreditacions
Altres mèrtis

Recerca

Títulos y premios obtenidos que acrediten la calidad
profesional

Docència
Recerca
Docència

Premios de innovación docente recibidos

Recerca

Títulos y premios obtenidos que acrediten la calidad
profesional

Docència
Recerca
Docència
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Recerca
Docència

Otras actividades de divulgación

Ayudas y Becas Obtenidas
Reconocimientos/Acreditaciones personales de la
actividad docente realizada y complementos obtenidos
Numero de tramos de investigación reconocidos
Reconocimientos/Acreditaciones personales de la
actividad docente realizada y complementos obtenidos
Compendio de otros méritos

Estades i altres activitats
Estades a centre Rdi
Altres activitats

Recerca
Docència
Recerca
Docència

Estancias en centros de I+D+i o empresas nacionales o
extranjeras
Compendio de otros méritos
Otras actividades / méritos no incluidos en la relación
anterior

Gestió R+D+i

Recerca
Docència

Experiencia de gestión de I+D+i

Activitats de docència fora de la UPC
Docència impartida
Tutories docents
Coordinació docent

Recerca
Docència
Recerca
Docència
Recerca
Docència

Docencia impartida
Tutoría académica de estudiantes
Otras actividades / méritos no incluidos en la relación
anterior

Resum de la trajectòria científica i aportacions més rellevants
Resum de la trajectòria
científica
Aportacions més
rellevants de docència i
recerca

Recerca
Docència
Docència

Aportaciones más relevantes de su CV de docencia

Primera pàgina del CVN
Dades i situacions professionals
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Dades de contacte del currículum
Cap

Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Situació professional
Data fi ==null

Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Càrrecs acadèmics
Tenen data de fi

Formació rebuda
Formació acadèmics universitària
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Titulacions universitàries oficials

Doctorats
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Doctorats

Titulacions de postgrau
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Titulacions de postgrau

Formació especialitzada, continuada, tècnica, professionalitzada
(diferent a la formació acadèmica reglada i a la sanitària)
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments =>Assistència a curs o
seminari
Tipus ítemCV=Recerca

Cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic, millora docent i
noves tecnologies rebuts amb l’objectiu de millorar la docència
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments =>Assistència a curs o
seminari
Tipus ítemCV=Docència

Coneixement d’idiomes
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Dades personals =>Coneixements d’idiomes

Experiència docent
Docència impartida
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Activitats de docència =>Docència impartida
Les activitats carregades de PRISMA es carreguen automàticament al CV

Direcció de tesis doctorals o projectes de fi de carrera
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Publicacions i tesis => Treballs acadèmics
Rol de participació= “Director”

Tutoria acadèmica d’estudiants
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Activitats de docència => Tutories docents

Cursos i seminaris impartits orientats a la formació docent
universitària
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments => Impartició de cursos i
seminaris
Tipus ítemCV= “Docència”

Elaboració de material docent
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Publicacions i tesis => Manuals-apunts

Participació en projectes d’innovació docent (plans i equips de treball
relacionats amb l’EEES).
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Projectes i propietat intel·lectual => Participació en projectes
d'innovació docent

Participació en congressos amb ponències orientades a la formació
docent
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments => Treballs presentats a
congressos
Tipus ítem CV=”Docència”

Premis d’innovació docent rebuts
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:

Reconeixements personals > Premis i reconeixements => Altres
activitats
Tipus ítemCV=”Docència”


Altres activitats/mèrits no inclosos en la relació anterior
Activitat a DRAC
Filtre aplicat:




Estades i altres activitats => Altres activitats
Activitats docents => Coordinació docent

Experiència científica i tecnològica
Activitat científica o tecnològica
Participació en projectes d’R+D+I finançats en convocatòries competitives d’entitats
públiques o privades
Activitat a DRAC
 Projectes i propietat intel·lectual i industrial > Projecte RDI
competitiu
Filtre aplicat:

Participació en contractes, convenis o projectes d’R+D+I, no resultants de
convocatòries competitives, amb empreses (o internament a elles) i/o
administracions
Activitat a DRAC
Projectes i propietat intel·lectual i industrial > Projecte RDI no
competitiu
Filtre aplicat:

Resultats
Propietat intel·lectual i industrial. Know how i secrets industrials
Activitat a DRAC
Projectes i propietat intel·lectual i industrial > Titularitat de propietat
industrial intel·lectual
Filtre aplicat:

Activitats científiques i tècniques generals
Producció científica
Publicacions, documents científics i tècnics de caràcter tecnològic i qualsevol altra
expressió
Activitat a DRAC
 Publicacions i tesis > Autoria en articles en revista
 Publicacions i tesis > Edic. Llibre d’actes en congrés
 Publicacions i tesis > Autoria de llibre
 Publicacions i tesis > Capítol de llibre
 Publicacions i tesis > Edició catàleg d’exposició
 Publicacions i tesis > Autoria capítol catàleg d’exposició
 Publicacions i tesis > Altres documents científico-tècnics
 Col·laboracions en publicacions i tesis > Col·laboració en revista
Filtre aplicat:
 Articles en revista -> Tipus ítemCV=”Recerca”
 Autoria de llibre -> Tipus ítem CV=”Recerca”
 Capítols de llibre -> Tipus ítem CV=”Recerca”
 Col·laboració en revista ->rol=”Editor de monogràfic”

Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals
Activitat a DRAC
 Publicacions i tesis > Text en actes de congrés
Filtre aplicat:
Tipus ítemCV=”Recerca” i Estat publicació= “Publicat”

Treballs presentats en jornades, seminaris, tallers de treball i/o cursos nacionals o
Internacionals
Activitat a DRAC



Filtre aplicat:

Congressos, cursos i altres esdeveniments>Impartició de curs o
seminari
Tipus ítem CV=”Recerca”

Altres activitats de divulgació
Activitat a DRAC





Filtre aplicat:

Col·laboracions en publicacions i tesis > Col·laboració en mitjà de
comunicació
Reconeixements personals > Publicacions sobre l’obra
Congressos, cursos i altres esdeveniments > Col·laboració en
exposició
Per Col·laboració en exposició, rol=”obra exposada”

Experiències transferides
Comitès científics assessors, societats científiques
Activitat a DRAC
 Comissions i societats > Pertinença a comissió consultora
avaluadora
 Comissions i societats > Pertinença a comitè d'edicions de
congressos
 Comissions i societats > Pertinença a Societat científica
Filtre aplicat:
Tipus de comissió = “Consultora”

Experiència en organització d’activitats d’R+D+I
Activitat a DRAC
 Congressos, cursos i altres esdeveniments > Col·laboració en
exposició
 Congressos, cursos i altres esdeveniments > Organització d’edició de
congrés
 Organització de curs o seminari
 Organització d’edició de premi
Filtre aplicat:
Per Col·laboració en exposició ->rol=”comissari”

Experiència en avaluació i revisió de projectes i articles d’R+D+I
Activitat a DRAC
 Comissions i societats > Pertinença a comissió consultora
avaluadora
 Comissions i societats > Pertinença a tribunal o jurat d’edició de
premi
 Comissions i societats > Pertinença a tribunal o jurat de concurs
 Col·laboració en publicacions i tesis > Col·laboració en revista
Filtre aplicat:
per Pertinença a comissió consultora avaluadora -> Tipus
comissió=”Avaluadora d’entitats científiques”
per Col·laboració en revista -> rol=”Revisor”

Altres mèrits
Estades en centres d’R+D+I o empreses nacionals o estrangeres
Activitat a DRAC
 Estades i altres activitats > Estades a centre RDi
Filtre aplicat:

Ajuts i beques obtinguts
Activitat a DRAC
 Reconeixements personals > Obtenció d’ajut/Obtenció de beca
Filtre aplicat:

Títols i premis obtinguts que acrediten la qualitat professional
Activitat a DRAC
 Reconeixements personals > Premis i reconeixements
Filtre aplicat:
Tipus ítemCV=”Recerca”

Nombre de trams d’investigació reconeguts
Activitat a DRAC
 Reconeixements personals > Trams de recerca, docència i gestió
Filtre aplicat:
Tipus ítemCV=”Recerca”

Reconeixements/acreditacions personals de l’activitat docent realitzada i
complements obtinguts
Activitat a DRAC
 Reconeixements personals > Trams de recerca, docència i gestió
 Reconeixements personals > Acreditacions
Filtre aplicat:
Per Trams de recerca, docència i gestió , Tipus ítemCV=”Docència”

Compendi d’altres mèrits
Activitat a DRAC
 Publicacions i tesis > Software
 Publicacions i tesis > Altra producció documental
 Col·laboracions en publicacions i tesis > Col·laboració en revista
 Estades i altres activitats > Altres activitats
 Reconeixements personals > Altres mèrits
Filtre aplicat:
Per col·laboració en revista -> rol=”Altres”
Per Altres activitats -> Tipus ítemCV= ”Recerca”

