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Objectiu del document 
 

Actualment per a les convocatòries de proyectos, redes, etc. del Ministerio de Economia y 
competitividad és obligatòria la presentació del currículum abreviado (CVA). 

L'objectiu d'aquest document és detallar de quins apartats de DRAC s'extreu la informació que 
es mostra al CVA-ISCII.  

 
 
 
IMPORTANT: 
 
- Dins de cada apartat del currículum abreviado (CVA-ISCIII) consta un quadre amb el tipus 
d’activitat de DRAC d’on prové la informació, el filtre aplicat o camp referenciat, un link directe 
cap a l'activitat de DRAC en qüestió, i si s'escau un comentari aclaridor al respecte. Exemple: 
 
Activitat a DRAC Dades personals  
Filtre aplicat: És el camp "Índex de Hirsch" 
Link a DRAC: Dades personals 
Comentari: Podeu trobar informació sobre què és l'índex de Hirsch, i com calcular-lo 

al portal de DRAC: Índex de Hirsch 
 
  

https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/persona/list.html
http://drac.upc.edu/info/ca/glossari/classificacio-alfabetica/i/index-de-hirsch
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Parte A. DATOS PERSONALES 

 
 
Nombre y apellidos / Sexo / fecha de nacimiento / DNI/NIE/pasaporte / Teléfono / 
URL Web / Dirección Email 
Activitat a DRAC Dades personals => Dades de contacte del currículum 
Filtre aplicat: - 
Link a DRAC: Dades de contacte del currículum 

 

Identificador científico (ORCID, Researcher ID, Scopus Author ID) 
Activitat a DRAC Dades personals  
Filtre aplicat: - 
Link a DRAC: Dades personals 

 

A.1. Situación profesional actual 

 

 

Puesto / Fecha inicio / Organismo/Institución / Departamento/Centro / País 
Activitat a DRAC Dades personals => Situacions professionals 
Filtre aplicat: - 
Link a DRAC: Situació professional 
Restriccions: Dades carregades de la Base de Dades del Servei de Personal de la UPC. 

Cal fer al·legació a suport.drac@upc.edu per modificar-les. 

https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/dadesContacteCurriculum/update.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/persona/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/situacioProfessional/list.html
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Palabras clave 
Activitat a DRAC Dades personals 
Filtre aplicat: - 
Link a DRAC: Dades personals 
 

 

Periodo / Puesto/Institución/País 
Activitat a DRAC Dades personals => Situacions professionals 
Filtre aplicat: - 
Link a DRAC: Situació professional 
Restriccions: Poden haver algunes dades carregades de la Base de Dades del Servei 

de Personal de la UPC. Cal fer al·legació a suport.drac@upc.edu per 
modificar-les. 

 

 

A.3. Formación académica 

 

Activitat a DRAC Dades personals => Titulacions universitàries oficials 
Dades personals => Titulacions de postgrau 
Dades personals => Doctorats 

Filtre aplicat: - 
Links a DRAC: Titulació universitària oficial 

Titulacions de postgrau 
Doctorat 

https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/persona/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/situacioProfessional/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/titulacioUniversitaria/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/titulacioPostgrau/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/doctorat/list.html
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A.4. Indicadores generales de calidad de la producción científica 

             
En el cas que modifiqueu les dades que DRAC calcula de manera automàtica, a partir d’aquell 
moment, seran els indicadors generals de qualitat modificats manualment els que us 
apareixeran al vostre CVA-ISCIII. Però com que aquests no s’actualitzen automàticament, us 
haureu de recordar d’actualitzar les dades cada vegada que feu servir el CVA generat 
mitjançant DRAC als següents apartats: 

 

Número de sexenios de investigación / Fecha del último concedido 
Activitat a DRAC Activitats => Trams de docència, recerca i gestió 
Filtre aplicat: Nom tram = "Mèrits bàsics recerca (Sexenni)" 
Link a DRAC: Trams de docència, recerca i gestió 
Comentari: Es carreguen automàticament de la Base de Dades de Personal 

 

Número de tesis dirigidas en los últimos 10 años 
Activitat a DRAC Col·laboració en publicacions i tesis => Direcció, tutoria o tribunal de 

treball acadèmic 
Filtre aplicat: Tipus de treball acadèmic = “Tesis doctoral” 

Rol de participació= “Director” 

Link a DRAC: Consulta existents: Treball acadèmic 
Afegir nova: Treball acadèmic 

Comentari: Només cal introduir les tesis dirigides fora de la UPC, ja que les tesis 
llegides i dirigides a la UPC es carreguen automàticament de PRISMA 

 

Citas totales  /  Promedio citas/año durante últimos 5 años (sin incluir año actual) 
Activitat a DRAC Publicacions i tesis => Article en revista 
Filtre aplicat: És el camp "Nombre de citacions" de cada article en revista 

Link a DRAC: Consulta / Modificació cites d'articles: Article en revista 
Afegir nou article: Article en revista 

Comentari: 
A DRAC ja carreguem setmanalment les cites que consten al Web of 
Science Core Collection si l’article té el DOI informat a DRAC i coincideix 
amb el DOI que consta al WoS Core Collection. 

https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/indicadorsQualitat/list.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/tramInvestigacio/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaColaboracioTreballAcademic/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaColaboracioTreballAcademic/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/create.html
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/la-introduccio-de-dades-en-drac
https://drac.upc.edu/info/ca/menu1/principals-funcionalitats-de-drac/la-introduccio-de-dades-en-drac
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Publicaciones totales en primer cuartil (Q1) 
Activitat a DRAC Publicacions i tesis => Article en revista 
Filtre aplicat: És el camp "Classificació" de cada article en revista 

Link a DRAC: Consulta / Modificació classificació revista: Article en revista 
Afegir nou article: Article en revista 

Comentari: 
 

Només es tindran en compte les classificacions del JCR del primer 

quartil, tot i que la revista en tingui d’altres.      

 

 

Índice h 
Activitat a DRAC Dades personals  
Filtre aplicat: És el camp "Índex de Hirsch" 
Link a DRAC: Dades personals 
Comentari: Podeu trobar informació sobre què és l'índex de Hirsch, i com calcular-

ho al portal de DRAC: Índex de Hirsch 
 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM  
 

 

Com que DRAC no fa una limitació de 3500 caràcters, haureu de vigilar amb la llargària del 
resum per no excedir-vos dels 8 fulls tenint en compte que també s’ha d’omplir la part “C. 
Méritos más relevantes” amb aportacions a cadascú dels subapartats. 
 

 

 

 

 

Activitat a DRAC Resum de la trajectòria científica i aportacions més rellevants => Resum 
de la trajectòria científica 

Filtre aplicat: És un camp multiidioma, en el CVA es pot triar entre Castellà i Anglès. 
Link a DRAC: Resum de la trajectòria científica 

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/dadesPersonals/persona/list.html
http://drac.upc.edu/info/ca/glossari/classificacio-alfabetica/i/index-de-hirsch
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/resumTrajectoriaCientifica/search.html
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES  

    
Per tal que una activitat es mostri al CVA cal que activeu el flag de “Visible CVA” que apareix 
a la pàgina principal de DRAC, cercant per la tipologia d’activitats als filtres de la part superior: 

 
També podeu activar el flag de “Visible CVA”, al pas 2 de “Visualització i ordenació 
d’activitats” de la opció de generar els currículums de DRAC:  

 
Només cal que desplegueu les diferents tipologies d’activitats de l’arbre d’activitats clicant a 
sobre de les opcions (veureu que els treballs publicats a proceedings no es mostren al CVA per 
indicacions del Ministeri i per això no apareixen a l’arbre d’activitats) i aneu marcant a la 
columna de “Visible CVA” el flag per aquelles que vulgueu mostrar: 
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Activitat a 
DRAC 

Publicacions i tesis => Article en una 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 => Documents científico-tècnics o reports 

Filtre aplicat: Tipus ítemCV= “Recerca” i tenir el flag de “Visible CVA” activat 
Link a DRAC: Consulta / Alta articles: Article en revista / Article en revista 

Consulta / Alta llibre: Llibre / Llibre 
Consulta / Alta capítol: Capítol de llibre / Capítol de llibre 
Consulta / Alta edició catàleg: Edició de catàleg d'exposició / Edició de catàleg d'exposició 
Consulta / Alta capítol a catàleg: Autoria de capítol de catàleg d'exposició / Autoria de capítol 
de catàleg d'exposició 
Consulta / Alta reports: Document cientificotècnic / Document cientificotècnic 

 

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaArticleRevista/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaLlibre/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaLlibre/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolLlibre/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolLlibre/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/edicioCatalegExposicio/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/edicioCatalegExposicio/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolCatalegExposicio/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolCatalegExposicio/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaCapitolCatalegExposicio/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaReport/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/autoriaReport/create.html
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Una de les principals novetats que s’ha afegit al CVA incorporades al novembre del 2020 és 
que es mostri el número de la posició que ocupa com a coautor de les publicacions el titular 
del currículum respecte el total de coautors.  
 
Una altra novetat és informar dels articles en què el titular del CVA hagi estat el 
“Corresponding Author” mitjançant les sigles d’(AC) al costat de la seva signatura a la 
referència bibliogràfica. 

Per fer-ho possible, als articles en revista, articles en proceedings i capítols de llibre s’ha 
afegit a DRAC el comptador de coautors, situat just damunt del camp d’Autors de les citades 
activitats:  

Aquest camp, però, s’ha d’actualitzar manualment, sobretot en els 
casos en que l’article té més de nou coautors, donat que a partir del 
dècim coautor, el CVA mostra “et alt.” a la referència bibliogràfica. 
Concretament, als articles amb més de nou coautors, la referència 
bibliogràfica es construirà de la següent manera: els 8 primers 
coautors + “et alt.” + el darrer coautor. I pels que tinguin menys de 
nou coautors es construirà amb tots els coautors. 

 
També s’ha afegit l’opció per afegir el “Corresponding Author” dels mateixos. Només cal que 
es cliqui sobre la lupa blava del costat dret del nom del coautor per modificar el rol:  

                          

            

En aquest submenú també es pot editar manualment la 
posició de cadascú dels coautors dels articles. Això s’ha fet 
per als articles amb molts coautors i que a DRAC no s’han 
donat d’alta tots ells, sinó només els primers i els UPC. En 
aquests casos l’assignació automàtica de la posició s’ha 
d’introduir a mà a DRAC. 
 
Per últim, al CVA només es mostrarà el “Corresponding 
Author” d’un article si és el propi titular del CVA qui ho ha 
sigut. Per tant, si marquem a DRAC com a “Corresponding 
Author” d’un article un coautor que no siguem nosaltres 
mateixos, no apareixeran les sigles d’(AC) al costat de la seva 
signatura a la referència bibliogràfica de l’article. 
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C.2. Congresos 

 

Activitat a DRAC Publicacions i tesis => Article en proceedings de congrés 
Filtre aplicat: Tipus ítemCV= “Recerca” i tenir el flag de “Visible CVA” activat 

Link a DRAC: 
Consulta / Modificació: Treballs presentats a congressos 
Afegir nou treball presentat en congrés: Treballs presentats a 
congressos  

Comentari: Han de ser treballs publicats en actes de congrés, no només presentats. 
 

 

C.3. Proyectos y contratos 

 

Activitat a DRAC Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Projecte RDI competitiu 
Projectes i propietat intel·lectual i industrial => Projecte RDI no 
competitiu 

Filtre aplicat: Tipus ítemCV= “Recerca” i tenir el flag de “Visible CVA” activat 

Link a DRAC: 

Consulta / Modificació projectes: Participació projecte RDi competitiu / 
Participació projecte RDi no competitiu 
Afegir nous projectes: Participació projecte RDi competitiu / 
Participació projecte RDi no competitiu  

Comentari: Els projectes gestionats pel CTT es carreguen automàticament a DRAC 
setmanalment, però només hi consta l’IP. Si sou participant d'un 
projecte ja existent cal que envieu un email a suport.drac@upc.edu 
sol·licitant la vostra incorporació al projecte en qüestió, o bé, adreceu-
vos al responsable del projecte, que també us hi podrà afegir com a 
participant, o al tècnic/a del CTT que gestioni el projecte. 

 

 

Activitat a 
DRAC 

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

Filtre aplicat: Tipus ítemCV= “Recerca” i tenir el flag de “Visible CVA” activat 

Link a DRAC: Consulta / Modificació patent: Titularitat de propietat industrial i intel·lectual  
Afegir nova patent: Titularitat de propietat industrial i intel·lectual  

Comentari: Les patents gestionades per la UPC es carreguen manualment un cop l'any 
des de l'Administració de DRAC, la resta de patents no gestionades per la 
UPC cal que les incorpori manualment a DRAC el mateix titular. 

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/presentacioTreballPresentatEnCongres/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/participacioProjecteRDICompetitiu/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/participacioProjecteRDINoCompetitiu/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/participacioProjecteRDICompetitiu/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/participacioProjecteRDINoCompetitiu/create.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/titularitatPropietatIndustrialIntelectual/advanced.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/titularitatPropietatIndustrialIntelectual/create.html
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Activitat a 
DRAC 

Estades i altres activitats => Estada en un centre d’R+D+I 

Filtre aplicat: Tipus ítemCV= “Recerca” i tenir el flag de “Visible CVA” activat 

Link a DRAC: Consulta / Modificació estada: Estades a centre RDi 
Afegir nova estada: Estades a centre RDi 

Comentari: Només es mostraran al CVA les estades que prèviament hagueu seleccionat 
per mostrar-se al CVA segons el procediment explicat a la pàgina 8 d’aquest 
document de correspondència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Administració de DRAC – Unitat d'Informació RDI (GPAQ)  
Dubtes: suport.drac@upc.edu  
Març de 2022 
 

https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/estadaCentreRDI/search.html
https://drac.upc.edu/drac-core/activitats/estadaCentreRDI/create.html
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