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Resum 
 

Podem classificar les àrees d’actuació del projecte en tres grups diferents: 

1) S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de 
“bases de dades” de la FIB. 

2) S’han introduït activitats participatives a les assignatures amb menys 
estudiants. 

3) S'ha desenvolupat un sistema que permet la definició de qüestionaris per a 
la pràctica i avaluació del llenguatge d'accés a bases de dades SQL. Aquest 
sistema permet als professors la creació d'exercicis i l'establiment des del seu 
ordinador personal d'un mecanisme de correcció. Aquests exercicis o qüestions 
queden emmagatzemats a una base de dades comuna per a tots els 
professors. Després mitjançant un mòdul d'activitat que es pot instal·lar a 
Moodle v1.8 (Atenea), es poden definir qüestionaris que continguin aquests 
exercicis i posar-los a disposició dels estudiants. Aquests, podran veure els 
enunciats, introduir-hi les seves respostes i en qüestió de segons rebre la 
correcció del que han fet.  

 
 
Paraules clau 
 
Participació, Correcció automàtica, SQL 
 
 
 
 

- 1 - 
 



 
 

EL PROJECTE  
 
1. Introducció 

Les assignatures de bases de dades a les titulacions d'informàtica tenen un 
paper fonamental en la formació de futurs professionals. Aquesta 
importància queda reflectida en l'existència de diferents assignatures 
obligatòries i optatives a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB): BD (9 
crèdits), DABD (7,5 crèdits) i SGBDO (7,5 crèdits). 
 
Els canvis recents en els plans d'estudis de la FIB tenen en compte el nou 
Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), i en conseqüència el sistema 
de crèdits ETCS (European Transfer Credit System), basat en la càrrega 
real de treball de l'estudiant. Una de les conseqüències directes d'aquests 
canvis és la necessitat d'afitar i optimitzar el temps a dedicar a les activitats 
d'aprenentatge que demanen la participació activa de l'estudiant i que es 
realitzen de forma continuada durant el semestre. Per exemple, les 
pràctiques en laboratori han passat de realitzar-se fora d'hores lectives, a 
realitzar-se dins de les hores presencials assignades a  cada assignatura. 
Això, juntament amb la disminució de crèdits totals assignats a la branca de 
bases de dades (s’ha passat de 27 a 24 crèdits), ha portat a un desajust en 
els temaris, i s'ha vist reflectit en una baixada en el rendiment acadèmic dels 
estudiants; per exemple, passant-se d'un 70% a un 55% d'aprovats en el 
cas de BD. 
 
En els darrers anys el professorat també ha detectat que les capacitats dels 
estudiants estan evolucionant d'una vessant més teòrica cap a una de caire 
més pràctic i professional. A més a més, l'EEES destaca la importància de 
les pràctiques, les relacions interpersonals i la capacitat de treballar en 
equip, suggerint la reducció de classes magistrals i l'augment d'activitats 
que fomentin tant el treball personal de l'estudiant com el treball cooperatiu. 
El nombre d'hores que un estudiant necessita per adquirir un conjunt de 
coneixements, capacitats i habilitats, no depèn només de la pròpia destresa 
de l'estudiant, sinó també en gran mesura dels mètodes d'ensenyament i 
aprenentatge, dels recursos utilitzats per la pròpia institució i dels recursos 
subministrats pel professorat. 
 
És per aquests motius que creiem oportuna la introducció de nous mètodes 
didàctics adaptats a les noves necessitats de la societat i dels estudiants, en 
el context de l'àrea de bases de dades. Concretament, pensem que és 
positiu l'ús d'eines basades en les tecnologies de la informació, així com 
d'estratègies d'aprenentatge basades en el treball col·laboratiu [Cus06], que 
es puguin aplicar tant en entorns presencials com virtuals que facilitin la 
semi-presencialitat [DS00]. 
 
D’aquesta manera, la finalitat primera del projecte és facilitar i fomentar la 
participació dels alumnes a les classes de bases de dades. En assignatures 
optatives amb pocs estudiants, això resulta relativament senzill, però en 
assignatures relativament massificades no ho és tant. 
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En l’àmbit de la programació, està relativament avançat el desenvolupament 
d’eines que ajuden en les tasques de correcció [DLO05]. En canvi, en 
l’àmbit de les bases de dades, tot i que també existeixen algunes eines com 
ara [DLR07], [PL04], [SOSL04] i [SPBP04], es limiten al tipus d’exercicis 
més bàsic i donen als estudiants una informació molt limitada respecte a les 
seves errades. 
 
Així doncs, els objectius del projecte han estat introduir activitats 
participatives en les assignatures amb menys alumnes i desenvolupar un 
sistema que permetés la introducció a curt termini d’aquestes activitats en 
assignatures més massificades. 
 

2. Descripció 

Podríem dir que el projecte té dues vessants: l'organitzativa i la tecnològica. 
En cadascuna d'elles podem distingir diverses etapes: 

a) Vessant organitzativa 

1. Reestructuració de temaris 

Aquesta etapa la van dur a terme principalment els responsables de 
les diferents assignatures i la dificultat més important va ser la 
limitació de crèdits obligatoris que feia difícil encabir tots els 
coneixements que es consideraven imprescindibles per a tot enginyer 
en informàtica. 

2. Formació del professorat 

En diferents semestres, els professors van fer els cursos 
d'aprenentatge col·laboratiu organitzats per l'ICE. Val a dir que 
tothom estava molt motivat per aquest tipus d’ensenyament i va 
haver una predisposició clara per part de tot el professorat. 

3. Introducció de tècniques de participació a l'aula 

S'han introduït tècniques d'aprenentatge col·laboratiu a l'última 
assignatura de la branca de bases de dades, per ser la que té un 
menor nombre d'alumnes. També s'ha fomentat la participació a la 
penúltima assignatura de la branca. Degut al nombre d'alumnes de 
l'assignatura obligatòria i la manca d'experiència en l'ús de l'eina 
desenvolupada, s'ha decidit ajornar la posada en marxa de tècniques 
participatives en aquesta assignatura. 
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b) Vessant tecnològica 

4. Estudi d'oportunitats 

Es van estudiar diferents eines de correcció de sentències SQL. El 
principal problema en aquest punt va ser la manca d'informació 
pública d'aquestes eines. La principal mancança que varem trobar és 
que es limitaven a corregir fonamentalment consultes sobre bases de 
dades (no altres tipus d’exercicis com ara modificacions, 
procediments, etc.) i que donaven molt poca informació als 
estudiants sobre els errors que havien comés. 

5. Desenvolupament i prova del prototipus 

Amb l'ajut de becaris es va dissenyar i implementar una eina per 
Moodle v1.5. Les principals dificultats varen ser el requeriment de 
que l'estudiant tingués una correcció gairebé immediata dels seus 
exercicis i la necessitat d'una arquitectura distribuïda que facilités la 
posterior gestió i possible incorporació al campus virtual de la UPC 
Atenea. 

6. Posada en marxa de l'eina a una assignatura 

L'eina s'està utilitzant en l'actualitat a l'assignatura DABD de forma 
experimental, com a pas previ a la seva incorporació a la resta 
d'assignatures de bases de dades. Les principals dificultats en aquest 
punt han estat de caire tècnic (per exemple, l'existència de versions 
diferents del software requerit). 

 
3. Resultats 

Podem classificar els resultats del projecte en tres grups diferents. 
Primerament, els canvis que s'han generat als continguts i en el 
funcionament de les classes a les diferents assignatures de la branca de 
bases de dades a la FIB. D'altra banda, les eines software desenvolupades 
per tal de donar suport a un aprenentatge més participatiu i menys 
presencial. 

3.1. Continguts d’assignatures 

S'han reestructurat els temaris de les assignatures de tota la branca de 
bases de dades de la FIB. Això ha generat la necessitat de preparar nous 
materials, que posteriorment s'han hagut de traduir a l'anglès per facilitar la 
seva utilització als cursos de màster. Això ha donat lloc a les publicacions [|] 
i [2]. 
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3.2. Funcionament de les classes 

S'ha fomentat i facilitat la participació a les assignatures menys 
massificades: 

• Disseny i Administració de Bases de Dades (DABD) 

S'ha passat de classes de problemes magistrals a classes de problemes 
on l'estudiant és l'actor principal. A més, s'ha introduït de forma 
experimental l'eina desenvolupada per a facilitar l'aprenentatge 
individualitzat de forma independent i semi-presencial (se li dóna 
l'oportunitat als alumnes d'utilitzar l'eina des de casa abans de la 
realització de les pràctiques o problemes de forma presencial). 

• Sistemes de Gestió de Bases de Dades i d'Objectes (SGBDO) 

En el disseny d’aquesta assignatura s’ha pretès que l’estudiant sigui 
l’actor principal del procés d’aprenentatge. Per això, els alumnes són 
directament responsables del 55% de les hores efectives de classe. Els 
estudiants desenvolupen 3 tipus d’activitats diferents: classes de 
problemes, activitats col·laboratives i seminaris. Els problemes estan 
encaminats a posar en pràctica els coneixements teòrics impartits pel 
professor. Les activitats col·laboratives, basades en la tècnica del 
puzzle, estan adreçades a que els alumnes reelaborin, integrin i/o 
desenvolupin coneixement teòric, sense la intervenció directa del 
professor. Els seminaris estan adreçats a que els estudiants elaborin un 
treball, presentació i demostració sobre un tema relacionat amb els 
continguts de l’assignatura, i que no ha estat prèviament explicat pel 
professor. 

3.3. Eines Software 

S'ha desenvolupat un sistema que permet la definició de qüestionaris per a 
la pràctica i avaluació del llenguatge d'accés a bases de dades SQL. Aquest 
sistema permet als professors la creació d'exercicis i l'establiment des del 
seu ordinador personal d'un mecanisme de correcció. Aquests exercicis o 
qüestions queden emmagatzemats a una base de dades comuna per a tots 
els professors. Després mitjançant un mòdul d'activitat que es pot instal·lar a 
Moodle v1.8, es poden definir qüestionaris que continguin aquests exercicis 
i posar-los a disposició dels estudiants. Aquests, podran veure els 
enunciats, introduir les seves respostes i en qüestió de segons rebre la 
correcció del que han fet. Cal dir també que aquest mòdul de Moodle no és 
l'encarregat d'avaluar realment les respostes dels alumnes. D'això 
s'encarreguen una sèrie de serveis web que funcionen de forma 
independent al Moodle i que realitzen les correccions mitjançant proves de 
la solució de l'estudiant contra una segona base de dades. 
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• Mòdul de Moodle 

Aquest mòdul s'ha instal·lat al Moodle v1.8 que hi ha en funcionament a 
“morguapu.upc.es/crom” sota la responsabilitat de l'UPCNet 
(www.upcnet.es). 

• Correctors (servei web) 

En l'actualitat tenim en funcionament un servei web sota la 
responsabilitat del laboratori de càlcul de la FIB, que és capaç de 
corregir dos tipus d'exercicis. Les proves es realitzen contra un sistema 
de gestió de base de dades Oracle v9i, que també esta gestionat pel 
laboratori de càlcul de la FIB. 

• Aplicació de gestió de qüestions 

Aquesta aplicació funciona de forma local als ordinadors dels professors, 
però utilitza un repositori comú en PostgreSQL v8.2 gestionat pel 
laboratori de càlcul de la FIB. Aquest repositori disposa en l'actualitat de 
26 exercicis diferents a disposició dels alumnes. 

Tot aquest sistema s’ha presentat a [3] i s'està utilitzant actualment a plena 
satisfacció a l'assignatura DABD de la FIB. El quadrimestre passat (06-
07Q2) es va fer una prova amb 36 alumes voluntaris i se'ls va passar una 
enquesta. Les seves respostes es poden veure a la taula següent: 
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Repostes 1 2 3 4 5
Q1 36 0 0 0 11 25 4,69 0,47
Q2 36 1 1 11 12 11 3,86 0,99
Q3 36 0 5 16 8 7 3,47 0,97
Q4 36 6 11 13 5 1 2,56 1,03
Q5 36 0 1 6 22 7 3,97 0,7

PromigDesviació
Tenir-ho disponible per practicar fora d'hores de classe m'ajudaria a aprendre SQL.
Saber la nota i poder reintentar la pregunta ajuda a millora la nota de pràctiques.
Els missatges d'error ajuden a trobar el problema en la consulta.
És just que es penalitzin els reintents.
Aquesta es una bona eina per aprendre SQL.  
 

4. Conclusions 

La introducció d’activitats participatives, d’entrada, sorprèn molt als 
estudiants, molt més acostumats a classes de tipus magistral. No obstant 
això, els força a assistir-hi i sense cap mena de dubte millora el seu procés 
d’aprenentatge.  No obstant això, s’ha dir també que en grups molt 
nombrosos és més difícil de dur a terme i augmenta notablement la feina del 
professor. 

Es per això que creiem imprescindible disposar d’eines que ajudin als 
professors, no només a avaluar als alumnes, sinó també als propis alumnes 
en la gestió del seu propi procés d’aprenentatge. En el nostre cas, hem 
iniciat el desenvolupament d’un sistema que ens permet l’avaluació de 
qualsevol tipus d’exercici de SQL. Òbviament, una part d’aquest sistema és 
pròpia d’aquest tipus d’exercicis, però una altra és totalment genèrica. 

El mòdul desenvolupat per Moodle permet externalitzar el procés de 
correcció d’exercicis respecte al Moodle. Es a dir si volem corregir exercicis 
d’un cert tipus, no  cal modificar aquest mòdul, ni fer cap canvi en el Moodle. 
L’única cosa necessària és un servei web que sigui capaç de dur a terme 
aquesta correcció i que implementi la interfície adequada de connexió amb 
aquest mòdul. 

Com a treball futur, planegem la millora d’aquest mòdul de Moodle, per a 
que sigui capaç de gestionar els qüestionaris de forma col·laborativa (en la 
actualitat, cada estudiant realitza el seu qüestionari de forma totalment 
individual). 
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