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Objectiu del document 
 

El  Currículum extenso (CV) 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.  

Els currículums en format Currículum extenso (CV)  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 Currículum extenso (CV), i de 

quin apartat de DRAC prové aquesta informació. 

 

 

 

IMPORTANT: 
 
- Dins de cada apartat del Currículum extenso (CV) consta un quadre amb el tipus d’activitat de DRAC 
d’on 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 
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Resum corresponde ncia d’activitats 

 

DRAC Currículum extenso (CV) 
 
 

Articles en revista Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Text en actes de congrés Contribuciones a congresos 

Edició de llibre d'actes de congrés Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Llibre Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Capítol de llibre Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Edició de catàleg d'exposició Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Autoria de capítol de catàleg d'exposició Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Altres documents científico-tècnics Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Software  

Treball acadèmic: tesis, PFC, … Tesis doctorales dirigidas 

Manual-apunts  

Altra producció documental  

Treballs presentats a congressos  

Impartició de cursos i seminaris  

Impartició de conferències  

Col·laboració en exposició Experiencia en organización de actividades de I+D+i 
 

Organització d'edició de congrés Experiencia en organización de actividades de I+D+i 

Organització de curs o seminari Experiencia en organización de actividades de I+D+i 
 

Organització d'edició de premi Experiencia en organización de actividades de I+D+i 
 

Pertinença a comité d'edicions de congressos  

Assistència a curs o seminari  

Participació en projecte Rdi competitiu Participación en proyectos de I+D+i financiados en 
convocatorias públicas.  
 

Participació en projecte Rdi no competitiu Participación  en contratos de I+D+i de especial 
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relevancia con empresas y/o administraciones 

Participació en projectes d'innovació docent  

Titularitat de propietat industrial 
intel·lectual 

Patentes y modelos de utilidad 

Pertinença a comissió consultora o 
avaluadora  

 

Pertinença a comitè d'edicions de congressos  Participación en comités y representaciones 
internacionales 

Pertinença a tribunal o jurat d'edició de 
premi  

 

Pertinença a tribunal o jurat de concurs   

Pertinença a Societat científica  Participación en comités y representaciones 
internacionales 

Col·laboració en revista   

Col·laboració en mitjà de comunicació   

Direcció, tutoria o tribunal de treball 
acadèmic  

Tesis doctorales dirigidas 

Premis i reconeixements  

Publicació sobre l'obra  

Concurs d'arquitectura  

Obtenció d'ajut  

Trams de docència, recerca i gestió  

Acreditacions  

Altres mèrits Otros méritos o aclaraciones que de desee hacer 
constar (disponible en la propera versió de DRAC de 
mitjans de maig) 

Estades a centre Rdi Estancias en centros extranjeros 

Altres activitats  

Gestió R+D+i Experiencia de gestión de I+D+i 

Docència impartida  

Tutories docents  

Coordinació docent  

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

 

 

  



Administració de DRAC – Servei d'Informació RDI                                               Pàg. 7 
 

 

Primera pàgina del Currículum extenso (CV) 

Datos personales y situación profesional actual 

Activitat a DRAC Dades personals =>Dades de contacte del currículum 

Filtre aplicat: Cap 

 

 

 

Activitat a DRAC Dades personals =>Situació professional 

Filtre aplicat: Sense data fi 

 

 

 

Línias de investigación 
 Aquest apartat DRAC el deixa buit amb la finalitat de que el professorat/investigador pugui editar i 

escriure lliurement. 

 

 

Formación académica 

Activitat a DRAC Dades personals =>Titulacions universitàries oficials 

Activitat a DRAC Sense correspondència 

Filtre aplicat:  
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Dades personals =>Doctorats 

Filtre aplicat:  

 

 

Actividades anteriores de carácter científico profesional 

Activitat a DRAC Dades personals=> Situació professional 

Filtre aplicat: Tenen data fi 

 

 

Idiomas 

Activitat a DRAC Dades personals =>Coneixements d’idiomes 

Filtre aplicat: - 
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Actividades 

Participación en proyectos de I+D+i financiados en convocatorias públicas 

Activitat a DRAC Projectes i propietat intel·lectual => Participació en projectes Rdi 
Competitius 

Filtre aplicat: Cap 

 
 

 

 

Publicaciones o documentos científico-técnicos 

Activitat a DRAC  Publicacions i tesis  => Articles en revista 
 Publicacions i tesis => Autoria de llibre 
 Publicacions i tesis => Capítol de llibre 
 Publicacions i tesis => Capítol catàleg exposició 
 Publicacions i tesis => Edició catàleg exposició 
 Publicacions i tesis => Edició llibre acta congrés 
 Publicacions i tesis => Altres documents científico-tècnics 

Filtre aplicat: Cap 

 
  

https://drac.upc.edu/drac/activitats/participacioProjecteInnovacioDocent/search.html
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Participación  en contratos de I+D+i de especial relevancia con empresas y/o 

administraciones 

 

Activitat a DRAC Projectes i propietat intel·lectual => Participació en projectes Rdi No 
Competitius 

Filtre aplicat: Cap 

 

 

Patentes y modelos de utilidad 

 

Activitat a DRAC Projectes i propietat intel·lectual => Titularitat de propietat industrial 
intel·lectual 

Filtre aplicat: Cap 

 

 

 

  

https://drac.upc.edu/drac/activitats/participacioProjecteInnovacioDocent/search.html
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Estancias en centros extranjeros 

 

Activitat a DRAC Estades i altres activitats => Estades a centre RDi 

Filtre aplicat: Durada superior a un mes 

 

 

 

Contribuciones a congresos 

 

Activitat a DRAC Publicacions i tesis  => Text en actes de congrés 

Filtre aplicat: Cap 
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Tesis doctorales dirigidas 

 

Activitat a DRAC Col·laboració en publicacions i tesis => Direcció, tutoria o tribunal de 
treball acadèmic 

Filtre aplicat: Tipus de treball = “Tesi doctoral” o "Tesi" , rol = “Director” 

 

 

 

Participación en comités y representaciones internacionales 

 

Activitat a DRAC  Comissions i societats => Pertinença a Societat científica 
 Comissions i societats => Pertinença a comitè d'edicions de 

congressos 

Filtre aplicat: Cap 
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Experiencia en organización de actividades de I+D+i 

Activitat a 
DRAC 

 Congressos, cursos i altres esdeveniments => Organització d'edició de 
congrés 

 Congressos, cursos i altres esdeveniments => Organització de curs o 
seminari  

 Congressos, cursos i altres esdeveniments => Organització edició premi 
 Congressos, cursos i altres esdeveniments => Col·laboració exposició 

Filtre aplicat: A col·laboració exposició rol= "Comissari/Comissària" 

 

 

 

Experiencia de gestión de I+D+i 

Activitat a DRAC Estades i altres activitats => Gestió R+D+I 

Filtre aplicat: Cap 

 

 

 

 

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar 

Activitat a DRAC Reconeixements personals => Altres mèrits (disponible en la propera 
versió de DRAC de mitjans de maig) 

Filtre aplicat: Cap 

 


