
            
 

Novetats DRAC 2.7b      01/03/2018 
 

Currículum 
 

CVA: només es permet marcar/desmarcar aquelles activitats que han de 
constar al CVA segons la FECyT. 
 

Quan es genera un CVA, en el “Pas 2: Visualització i ordenació d’activitats”, s’ha eliminat de l’arbre 
d’activitats aquelles que, segons determina la FECyT, s’han de mostrar a l’apartat de “Resum del 
currículum”. Ara només dona opció a triar les que es mostren dins de l’apartat C (C.1. Publicaciones; 
C.2. Proyectos; C.3. Contratos; C.4. Patentes).  

 



            
 
Activitat 
 

Camps amb llistat de valors resultant: augmentat el número de resultats 
mostrats a 20 
Fins ara al cercar un valor concret dins d’un camp autocompletable (autors d’una activitat, revista, 
congrés, etc.) es mostraven només 10 resultats, ara se n’ha doblat el nombre. 

 

 

Grup de Recerca 
 

Nova subtipologia dins dels Grups de Recerca: “Subgrups de recerca” 
L’Acord núm. 2017/05/20 del Consell de Govern d’octubre de 2017, diu que “els grups de recerca de 
la UPC podran estructurar-se en subgrups. Aquesta estructuració es podrà reflectir en la informació 
que es mostra a la web de la UPC sobre els grups de la UPC i, en particular, al portal Futur, però no 
tindrà cap altres efectes.” 

Així doncs s’ha adaptat DRAC per poder incorporar subgrups de recerca. Aquests funcionaran com un 
CER o TECNIO al mostrar-se a totes les activitats dels seus membres, per aparèixer a les seves 
memòries, però no tindran punts PAR. 

   

https://govern.upc.edu/ca/consell-de-govern/consell-de-govern/sessio-5-2017-de-consell-de-govern/ratificacio-d2019acords-i-informacio-de-la-comissio-de-recerca-comissio-pendent/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-de-grups-de-recerca-de-la-upc/aprovacio-de-la-modificacio-de-la-normativa-de-grups-de-recerca-de-la-upc/@@display-file/visiblefile/


            
 
 

Correctius solventats 
 

- Peta la càrrega d’articles d’Scopus: no podíem continuar carregant articles per un canvi 
que havien fet els  d’Elsevier (canvi format del limitador de ítems). 

- Errada al recuperar projectes creats des de l'apartat d'articles en revista, treballs 
presentats en congrés i reports de recerca. 

- En el "CVN Proyectos del Plan Nacional/ Tramos de investigación (sexenios)" no 
apareixen els "Indicadors generals de qualitat de la producció científica (CVN i 
CVA)" 

- Darreres activitats introduïdes duplicades: aportacions més rellevants apareixen 
duplicades 

- Malfuncionament edició Trams de docència i recerca: Des del perfil PDI permet 
modificar camp dels Trams (quan només hauria de permetre modificar el Item CV), i no hi ha 
botó per a guardar canvis. 

- Duplicitat CER/TECNIO dins la participació PDI UPC d'una activitat: Hem detectat 
que  apareixen duplicats els CERs i TECNIOs dins la participació d'un PDI UPC en una activitat, 
i també dóna problemes per esborrar l'activitat. 

- Càrrega SPA - Adscripcions Org i Func duplicades mateixa UB diferents dates: Es 
dupliquen, tripliquen..  les adscripcions a una mateixa unitat quan les dates són diferents. 

- Al CVN no surten les traduccions de títol de Autoria Reports i organització de 
cursos i seminaris: detectat via tiquet rebut. 

 

Altres millores 
 

- Administració DRAC: Eliminada la columna SQL de la vista de consultes del 
Gestor de Consultes: no permetia una fàcil visualització de les consultes existents. 

- Nous camps d’informació per a UPCommons: peticions rebudes del Servei de 
Biblioteques, Publicacions i Arxius respecte la informació de les publicacions de DRAC que 
s’envien a UPCommons quan s’adjunta un arxiu  (camp “Repositori extern”, citació de 
treballs presentats a congrés, etc.) 
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