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Des del passat 20 de juny de 2018 és possible generar el model de currículum vitae 
abreujat (CVA) amb GREC. 

Per generar-ho, una vegada dins del vostre perfil de GREC, cal que aneu a la part 
esquerra de la pantalla i entreu dins l’apartat “Genera informes” -> “A partir de dades 
al meu CV” (veure Imatge 1 a continuació). 

 

Imatge 1.- Accés a l’opció “Genera informes” de Curricul@ GREC 

 

Una vegada dintre de l’apartat “Genera informes” se us mostrarà una llista amb els 
models disponibles. Heu de fer clic al segon model: “Model CVA”. Associat a aquest 
bloc us apareixeran dos botons: “Genera l’informe” i “Més informació” (veure Imatge 
2 a continuació). 
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Imatge 2.- Llista de models d’informes. Accés a Model CVA 

 

A través del botó “Més informació” podeu accedir a la informació dels apartats del 
currículum GREC que són elegibles per ser incorporats al CVA (veure Imatge 3). Fent 
clic al botó “Genera l’informe” accedireu a la generació del vostre CVA. 
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Imatge 3.- ‘Més informació’ del Model CVA 

 

Una vegada feu clic a “Genera l’informe” us apareixerà una nova pàgina (veure Imatge 
4 a continuació) on heu de definir l’idioma en el qual voleu generar el CVA i un botó 
anomenat “Seleccionar registres CVA” que heu de pitjar per indicar quins registres voleu 
incloure al CVA. 



Manual de generació del currículum  
vitae abreujat (CVA) amb GREC 

 
Data de creació: 16/07/2018 

Versió: 1.0 

 

 

 

osr.uib.cat / 5 

 

Imatge 4.- Opcions primeres de generació del Model CVA 

 

Quan feu clic a “Seleccionar registres CVA” sortiran els entorns de GREC elegibles per 
incloure registres dins el CVA. Al final del nom de cada un dels entorns, el sistema us 
indicarà quants de registres teniu ja seleccionats de cada un dels entorns (veure Imatge 
5 a continuació). 

 

 

Imatge 5.- Apartat de selecció de registres per a la generació del Model CVA 
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Per incloure (o llevar) registres, heu de fer clic damunt el nom de cada entorn i, a la 
llista d’ítems que us sortirà associada a l’entorn (tots pertanyents al vostre currículum), 
heu de marcar o desmarcar els registres que voleu incloure o llevar del CVA (veure 
Imatge 6 a continuació). 

 

 

Imatge 6.- Selecció de registres d’un entorn concret per a la generació del Model CVA 

 

Per a cada apartat, una vegada seleccionats els registres que voleu incloure al CVA, heu 
de fer clic al botó verd “Afegir els seleccionats” (a la part dreta de la Imatge 6). 

Una vegada hàgiu vinculat els registres desitjats de cada apartat per ser inclosos dins 
el CVA, heu de fer clic al botó “Tornar” (a la part dreta de la Imatge 7 que podeu veure 
a continuació). 
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Imatge 7.- Apartat de selecció de registres per a la generació del Model CVA 

 

En aquest moment, GREC ja té tots els ingredients per poder generar el CVA. Ara, per 
acabar, només cal fer clic al botó CVA perquè el sistema generi el document (el podeu 
veure a la Imatge 8 de la part dreta de la següent imatge). 

 

 

Imatge 8.- Opcions primeres de generació del Model CVA 
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Una vegada generat, GREC us convidarà a que descarregueu el CVA fent clic al botó 
Agafar el document (veure Imatge 9 a continuació). 

 

 

Imatge 9.- Pàgina final després de la generació del Model CVA 

 

Tal i com us mostrarà un missatge per pantalla, la selecció de registres quedarà 
guardada per a una futura generació del CVA. 

A més, teniu en compte que el CVA no pot tenir una extensió superior a les 4 pàgines. 
En cas que en el moment de generar-lo superi aquesta extensió, el document NO SERÀ 
VÁLID; caldrà que aneu de nou a la selecció de registres i lleveu els ítems que siguin 
necessaris per no superar aquesta extensió. 

 

Si teniu qualsevol dubte amb aquest procediment, podeu contactar amb l’Oficina de 
Suport a la Recerca mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça 
grec@uib.es o bé telefonant al número 971 17 2465. 

mailto:grec@uib.es

