
           
 

Novetats DRAC 2.6o  27/06/2017 

Activitats 

Actualització estat de catalogació de llibres, capítols de llibres i textos 
complets amb ISBN 
Cada diumenge es farà matching contra el catàleg de biblioteques per a marcar com ja 
catalogats aquells llibres/capítols de llibres/textos complets de congressos que disposin 
d’ISBN, i es trobin al catàleg. També s’afegirà al camp Comentari RQ la URL del catàleg de 
biblioteques per tal que el revisor en sigui conscient. 

 

Llistats: Currículum/Memòries/PAR 

Afegir columna unitat acadèmica al llistat de membres d’un Grup de 
Recerca 
Quan llistem els membres d’un Grup de Recerca apareix una columna nova que mostra la 
unitat acadèmica on pertany el PDI. 

 

 

Llistat punts PAR: missatge específic per les activitats pendents de 
catalogar segons hi hagi arxiu adjuntat o no 
En el llistat de punts PAR fins ara s’indicaven aquelles activitats que no havien estat valorades 
perquè el revisor no les havia marcat com a CATALOGADES. A partir d’aquesta nova versió de 
DRAC es distingirà entre activitats que no s’han valorat perquè no s’han catalogat o adjuntat 
arxiu a través de DRAC, i les que sí s’ha adjuntat arxiu però encara no ha estat revisat aquest. 



           
 

 

 

 

CVA: Amagar congressos en l’arbre d’activitats seleccionables pel CVA 
Atès que pel CVA la FECyT indica que els proceedings no hi ha de constar, s’han tret de la llista 
d’activitats que es poden triar que apareguin en aquest model de CV. 

  

 

CVA i CVN: Funcionament quan cliques opció resum o indicadors per 
afegir indicadors  
En aquesta nova versió quan cliques a l’opció de resum o indicadors des de la pestanya de 
currículum, enlloc de deixar-te després a la pestanya de Dades Personals et retorna a la 
pestanya de currículum. 

 

 



           
 
 

Correctius 

Càlcul PAR: els articles en revistes es valoren tenint en compte la 
millor indexació o categoria, no a partir de la que trien per aparèixer al 
seu CV  

Llistat PAR responsables UB: no poden extreure els seus PAR  
Els responsables de GR o directors d’unitat no podien extreure els seus PAR personals, atès 
que els tractava com a suports i demanava cerquessin persona, i ells no apareixien. 
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