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R e s u m  del pr0jeCte: cal adjuntar dos resums del document, run en angles i i'altre en la llengua del document, on 
a més s'esmenti les dades següents: les dades del iloc on s'ha fet restada i la durada del projecte. 

Resum en la llenaua del ~ro iecte  fmaxim 300 oaraules) 
Els canv,s recenis c&ls plansheGuu~s de la UPC i la UOC tonen en compte el iiou cspai curopeu a'educació siipciior 
(EEES). Llna de ics consequencies airectcs a aquesls canv;s es .a necessltat o'al,lar i oplim,lzar el temps dcd.cat a les 
activitats d'aprenentatge que requereixen la pariicipacio activa de I'estudiant i que es reaiitzen de manera continuada 
duran1 el semestre. A més. I'EEES destaca la imwrtancia de les oractiaues. les relacions interoersonais i la caoacitat ~~ ~~~ 

oe ireballar en equcp, suggeiint iared~cció dc ciasses mag,slrals'l I aug;!ieni a'activitats que lo;ncnlin lant el trebali 
personal de i'eslud;ani com el coopcral u. En 1 ambit do la docencia informalca dassignal~res de Lxdses de dadcs el 
problema és especialment complex degut a que els enunciats de les proves no acostümen a tenir una solució única 
Nosaltres hem desenvoluoat una eina. anomenada LEARN-SOL. I'obiectiu de la auai és correair automaticament , ~~ 

qialsevoi (pus do sentencia SOL (co"su1ies. act~aiilzacons, proceaihenls eriimagalromats. iisparadors. elc . . )  I 
discertiir si la resposta aportaua pcr I'csludiant es o no es correcta amb hdependencia dc la solucio coriciela quc 
aquest proposi. D'aquesta manera potenciem I'autoaprenentatge i I'autoavaluacio. fent possible la semi-presencialitat 
suoe~isada i facilitan1 I'aorenentatae individualitzat seaons les necessitats de cada estudiant. Addicionalment. aauesta ~.~ ~~ . . 
e na a;uda als prolessors'a d sscniar les proves a'avai;acó, permetent tarnbo la o p i 6  ae rev,sar q~aila1;varncnt les 
solucions aporiaaes peis esluaiants Per uli.ni, oi s;stema proporciona aluda als e s l ~ d  anis per a q ~ e  aprengu'n aels 
seus propis errors, proporcionan1 retroalimentació de qualitat. 

Resum en angles ( m a x ~ 3 0 0  paraules) 
The academic programs of the UPC and UOC are adapting t o  the European Credlt Transfer System (ECTS). One 
of the chanoes introduced ln the academlc aroarams of the Drevious universitles Irles l o  oatimize the time of 
the actlvlti& lhat require the active partlclpátloñ ot the sludents. Moreover, the ECTS emphasizes the 
importante of practices, Interpersonal relatlonships, and teamwoik skills, suggesting the reduction of lectures 
and increasina the activlties encouraaina personal as well as cooperative work. The definitlon of these 
activities i s  a i e r v  comolex tasksoecial l i  when dealina with database teachlno in ICT enaineerina deorees. ~~~ ~~ 

because usually íhe qiestio"s do'not háve a unlque solulion. LEARN -SOL 1s %e toa1 deGelopedGy oür gróup 
that automatically evaluates the correctness ot any SOL statemenl (queries, updates, stored procedures, 
lriggers etc.) with independence of the student solution. In this way, we empower self-learnlng and self- 
evaluation. makino oossible s u a e ~ i s e d  non-oresent work and easvlna lndivldualized learnino based on the ~ ~ ~~~ - 

needs of each student. ~ur therhore,  LEARN.SOL helps leachers déslgn their tests as well as-aliow them review 
the solutlons provided by the studenls. Finally, the system provides students with valuable feedback, so that 
they can learnfrom their mistakes. 
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2.- Memoria del treball . Redacte" el aocument en base a una eslrucl~ira Ib ica  o ikilrod.ccio, 
rnetoaologia. pla de treball i conclusions. L iliforme ha de tonir una ehtensio max,ma de 30 pagines 
Trooareu inlormació nies dela laua oer a la redaccio oe l informe al doc~nient Inslrucc.ons per a l  Il~uranlcnl oe 
les memories a RECERCA T a  lSapaitat de recursos de la convocatoria MQD. 
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Memoria del treball: Introducció de  tecniques d'aprenentatge 
col.laboratiu en l'hmbit de  bases de  dades amb  el suport de  tecnologies 

de la informació 

Els canvis recents en els plans d'estudi de la UPC i la UOC tencii en compte el nou espai europeu 
d'educació superior (EEES). Una de las conseqüencies directes d'aquests canvis és la necessitat 
d'acotar i optiniitzar el temps a dedicar a les activitats d'apretientatge que requereixen la 
paiticipació activa de l'estudiant i que es realitzen de forma continuada durant el semestre. En 
l'imbit de la docencia informitica d'assignatures de bases de dades el problema és especialment 
coniplex degut a que els enunciats de las proves no acostumeti a tenir una solució única. En 
I'aprenentatge semi-presencial de les assignatures de bases de dades existeixen varis sisteines (per 
exetnple en varies universitats d'Austrilia, Nova Zelanda [6] [S] [lo] i Giroiia [1 11) que permeten la 
correcció automitica d'exercicis. No obstant, aquests sistemes es limiten a corregir el tipus més 
bisic d'exercicis possibles: les consultes en el llenguatge SQL. Així doncs, nosaltrcs hem 
desenvolupat una eina, anomenada LEARN-SQL (Learning E17viro171iie1tt for Autot~zntic Rafing 
Notions of SQL), l'objectiu de la qual és coircgir automiticament qualsevol tipus de sentencia SQL 
(const~ltes, acftralitzacions, procedin1e17ts e1,11,7agatzentats, disparadors, erc.) i discernir si la 
resposta aportada per l'estudiant és o no coirecta amb independencia de la solució concreta que 
aquest proposi. La correcció automitica basada en la comparació de caricters entre la solució de 
l'estudiant i la del profesor no és factible. Per a una mateixa pregunta, normalment existeixen 
diferents solucions igualment correctes des d'un putit de vista semintic, perb totalnient diferents des 
d'un puiit de vista sintictic. Per exemple, en una base de dades anib una taula d'cmpleats anib els 
atributs: num-empl, noniempl i num-dpt; i una altra taula departaments amb els atributs: numdpt 
i nom - dpt, podem realitzar les consultes següents: 

a) SELECT nom-dpt 
FROM departatnents 
WHERE num-dpt NOT IN (SELECT iium-dpt FROM empleats); 

b) SELECT nom-dpt 
FROM departaments 
WHERE NOT EXISTS ( SELECT * 

FROM empleats 
WHERE empleats.num-dpt=departamcnts.num-dpt); 

Anibdues respondricn de forma totalnient correcta a la pregunta: "Obté els nonis dels departaments 
que no teiien cap empleat". Així doncs, el problema esti més en els tipus de correcció que en els 
tipus de resposta. Per aixb nosaltres liem necessitat implementar una estrategia basada en jocs de 
proves i conjunts de resultats que permeten avaluar de forma objectiva si la solució proporcionada 
per l'estudiant és correcta i li donen una retroalimentació automitica que l'ajuda a aprendre dels 
scus errors. 
A més, aquesta eina ajuda als professors a dissenyar les proves d'avaluació i corregir-les de forma 
automitica, aportant també l'opció de revisar qualitativament les solucions aportades pels 
estudiants. Eii dairer Iloc, destacar que amb el sistema LEARN-SQL hem complei-t els objectius 
següents: 



* Generar un niagatzem o repositori d'cxercicis o preguntes sobre una base de dades i les seves 
possiblcs respostes cn forma de sentencies SQL, moltes d'elles traduides a I'anglks per a 
esiudiants estrangcrs (Erasmus, ...). Les preguntes queden emmagatzemades en el magatzcm de 
manera permanent i poden ser utilitzades postcriorment en difere~its provcs d'avaluació. 

integrar les difercnts proves d'avaluació en Moodle, que és el Learnittg Managenlettt Sysfem 
escollit tant per la UPC com per la UOC per als scus nous projectes de carnpus virtual, que 
permeti: 

1. Generar qücstioriaris a partir de les preguntes previament disponibles en el magatzem. 

2. Corregir qualsevol tipus de sentencies sobre bases de dadcs utilitzant SQL. Aquesta 
correcció ha de ser: 

Automitica: la intervenció del professor no ha de ser necessiria en el procés de 
correcció. 

Interactiva: l'estudiant ha d'obtenir retroalimentació en qüestió de segons sobre la 
correcció de la seva solució. 

Informativa: l'esiudiant ha d'obtenir retroalimentació sobre els errors que ha coniés en 
la seva solució i rebre una possible orientació per a solucionar-los. 

Escalabic: el temps de resposta, des del punt de vista dc l'estudiant, no ha de veure's 
condicionat pel nombre d'usuaris del sistema. 

* Extensible: les noves necessitats que poden apareixer han de ser ficilment 
incorporades al mbdul. 

3. Permetre la supervisió del professorat del rcsultat de la correcció automitica. 

4. Gestionar las qualificacions dcls estudiants. 

2.1. ADECUACIÓ DEL TEMAR1 AL NOU ENTORN 

LEARN-SQL s'esti utilitzant actualment a les classes de laboratori de les assignatnres Bases de 
Dadcs (BD) i ) i Disseny i Administració de Bases de Dades (DABD) de la tiiulació d'Enginyeria 
informitica (EI) de la Facultat d'Informitica de Barcelona (FIB). Ambdues impartides a la 
Universitat Politecnica de Catalunya OJPC). 
D'aquestes assignaturcs s'han hagut d'adequar els temasis cap a un treball niés participatiu per part 
dels esiudiants. Per assolir aquest objectiu, en primer lloc es van havcr de classificar els 
coneixements de cada assignatura que es volia adaptar a LEARN-SQL. 
De l'assignaiura BD es va decidir classificar els coneixements de la forma següent: 

* Consultes SQL: 
o Funcions d'agregació. 
o Agsupació. 
o Subconsultes. 
o Unió. 
o Diferencia. 

* Aciualitzacions SQL: 
o inserció. 
o Esborrat. 
o Modificació. 



Creació de taules. 
Procediinents i disparadors. 

* JDBC: 
o Consultes. 
o Actualitzacions. 

De l'assignatura DABD es va decidir classificar els coneixemetits següents: 
Consultes SQL. 

0 Actualitzacions SQL. 
e Creació de taules i privilegis: 

o Creació de seqü6iicies. 
o Creació de vistes. 
o Creació de vistes tnaterialitzades. 
o Autorització. 
o Desautorització. 

Administració de bases de dades: 
o Creació d'índexs. 
o Obtenció del pla d'execució de consultes. 

En segon lloc, es va reorganitzar el temari de les assignatures subjectes de canvi segons la 
classificació anterior. De l'assignatura BD el cativi més important va ser el pas del tetna de 
proceditnents i disparadors de les sessions de teoria i problemes a les sessions de laboratori. De 
l'assignatura DABD el canvi niés significatiu va ser la conversió de totes les sessions de problemes 
a sessions de laboratori. 
1 fitialmetit, es va dur a teme l'adaptació al nou entosn deis materials docents existents eti aqucstes 
assignatures. Aquesta conversió es va fcr elaborant un gran tiombre de problenies per al magatzem 
d'exercicis de I'eina LEARN-SQL . 
De l'assignatura BD s'han elaborat les preguntes següents: 

Consultes SQL: 37 
Actualitzacions SQL: 22 
Creació de taules: 8 
Procediments i disparadors: 17 
JDBC: 10 

De l'assignatura DABD s'lian elaborat les preguntes següents: 
Coiisultcs SQL: 37 
Actualitzacions SQL: 6 
Creació de taules i privilegis: 67 
Administració de bases de dades: 11 

2.2. IMPLEMENTACIÓ DE LEAFW-SQL 

2.2.1. ARQUITECTURA DE LEAFW-SQL 

L'arquitectura de LEARN-SQL destaca per la seva flexibilitat en la iniplementació i la distribució 
geogrifica de les components basada en l'especificació IMS QTI [2]. 
A LEARN-SQL varem optar per emniagatzemar les preguntes en utia base de dadcs de qüestions. 
Aquest magatzem no ha de ser únic. Cada usuari o gmp d'usuaris poden definir i usar el seu propi 
magatzcm de preguntes. En el nostre cas, actualment en tenini dos: un per l'assignatura BD i un 
altre per l'assignatura DABD. El magatzem de preguntes esta implementat en PostgreSQL 8.2 (un 
SGBD relaciona1 de lliure distribució). El professor deiineix les preguntes mitjancant l'aplicació de 
gestió de qüestions [3]. Cada pregunta es pot reutilitzar en diferents qüestionaris o proves que 



defineix el professor atnb ajuda del campus virtual Moodle. Una vegada s'ha definit el qüestionari, 
aquest queda a disposició dels estudiants. Moodle és el programati de lliure distribució escollit, que 
ens perniet definir els qüestionaris i permet als estudiants resoldre els qüestionaris. Moodle és 
tatnbé una comunitat de lliure distribució de niés de 150.000 membres que publica un campus 
virtual (Leaming Management Systenl) en 75 idiomes en 160 paisos [12]. 
Per realitzar la correcció de les preguntes s'utilitzen una serie de serveis Web (Serveis Web 
Correctors), que funcionen de forma indepetidcnt a Moodle i que provcn la solució de I'estudiant 
contra una segona base de dades de proves. Els Serveis Web encarregats de la correcció necesiten 
accedir a les preguntes disponibles per saber com corregir-les (consultar solucions, els elements a 
avaluar que se'ls ha deíinit, aixi con] consultar i emmagatzemar les respostes de cadascun dels 
elements a avaluar). 

Els qüestionaris o proves es defineixen a traves del campus viitual Moodle. Encara que Moodle 
disposa d'un mbdul propi que permet definir qüestions i utilitzar-les posterionnent en diferents 
qüestionaris, no hem utilitzat el nibdul de qücstionans de Moodle. El motin principal és que la 
correcció de preguntes dels estudiants de Moodle, es realitza comprovant que el text introduit per 
l'estudiant coincideixi exactament amb la solució proporcionada pel professor. La presencia d'un 
espai en blanc de més en la solució de l'estudiant, pot fer que la resposta sigui considerada 
incorrecta, perque la correcció esti basada en la comprovació caricter a caricter entre la solució de 
l'estudiant i la del professor. 
Per aixb, ens varenl plantejar el desenvolupar un nou mbdul de qüestiotiaris per a Moodle [5], que 
ampliés les possibilitats de correcció del módul per defecte. LEARN-SQL utilitza aquest nou mitdul 
per definir els diferents qüestionaris o proves. Les preguntes s'obtenen del magatzeni de qüestions 
extern. 
LEARN-SQL s'utilitza anib dos objectius: per una part, com a eina d'avaluació en les sessions de 
laboratori i, per altra part, com a recurs d'aprenentatge i preparació de les sessions de problemes. 
En les sessions de laboratori en que s'ha utilitzat l'eina, els estudiants obtenen una retroalimentació 
del sistema, que els perniet saber el grau de correcció de la seva resposta en Funció del nombre de 
jocs de prova superats. El sistema proporciona una qualificació provisional que normalment es 
matisada posteriorment pel professor, tenint en compte criteris d'eficiencia, claredat, ... 
Addicionalment, s'lia utilitzat LEARN-SQL preparant qüestionaris d'exercicis per a que els 
estudiants els resolguessin fosa de classe, des d'algun ordinador amb connexió a ititeniet. Aquests 
exercicis s'han concebut cotn una forma de treball semi-presencial més eficac que la publicació de 
llistes d'exercicis amb o sense solució: l'estudiant no pot veurc la solució, amb la qual cosa evita 
que doiii I'exercici per resolt sense haver meditar suficientment i miri la solució massa d'hora i 
també s'evita que el doni per resolt tcnint-lo malament o que qnedi amb el dubte sobre la correcció 
de la seva resposta. En canvi, sí se li dona uns missatges d'orientació per poder solucionar els 
errors, obtcnint retroalimentació. 
LEARN-SQL facilita al professor el disseny de les proves que s'utilitzaran per corregir cada 
pregunta. Per a cada pregunta es defineix una bateria de jocs de proves que pesmetri avaluar si la 
solució de l'estudiant és correcta. Cada joc de proves esta dissenyat per comprovar un sol error, de 
tal forma que es tractin tots els possibles casos. La nota final es calcula en funció del nombre de 
jocs de proves superats i el pes que el professor els assigna. 
Pcr poder fer aixb, el magatzem de preguntes emmagatzema també la solució per cadascun dels jocs 
de proves definits. Les solucions dels professors únicament poden ser accedidcs des de l'aplicació 
de gestió de qüestions. 



2.3. INCORPORACI~ DE L>EINA LEARN-SQL I D~ACTIVITATS COL.LABORATIVES 
EN ASSIGNATURES DE BASES DE DADES 

Es realitzen 9 activitats amb l'eiria LEARN-SQL a l'assignatura BD i 26 a l'assignatura DABD. A 
niés, a l'assignatura BD i a l'assignatura Sistemes de Gestió de Bases de Dades i Objcctes 
(SGBDO) de la titulació d'EI a la FIB s'han posat en practica algunes tecniques d'aprenentatge 
co1.laboratiu. A continuació descriurein la nostra experiencia en l'aplicació d'aquestes tecniques en 
assigiiatures de bases de dadcs. 
El tamany dels giups en que es divideixeti les classes és de 3 estudiants. Aquests gnips 
s'estableixen intentant mantenir la heterogeneitat de la classe en cada gmp i sóti giups atnb un 
caricter estable, en la mesura que sigui possible, pcr aixi aconseguir incrementar el sentiment de 
fidelitat, complicitat i compenetració. 
Les activitats que realitzen són tant infosmals com fonnals. S'entén per activitats informals aquelles 
que es realitzen durant una sola sessió i que teneii com a objectiu focalitzar l'atenció dels estudiatits 
i doliar-los un avatic del que després s'cxplicara en profuiiditat. 1 per fosrnals, aquelles una mica 
més estables que duran una sessió completa o fins i tot més d'una sessió. 
Les difercnts tecniques d'aprenentatge col.laboratiu que heni fet setlrir, explicades en detall a [4], 
són les següents: 

e Técnica del pensar-grrrpo-co~izpartir.. 
Técnica del plrzzle [7]. 

* Técnica del resolver-corregir-contparfir. 
Técnica del resolver-corregir-exponer. 

* Técnica del grupo-solo. 
El pas segücnt voletii que sigui l'estudi de com adaptar l'eina LEARN-SQL per 
l'aprenentatye col~laboratiu, pero aixb clarament cau dins l'aulbit d'un nou projecte. 

2.4. AVALUACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 

LEARN-SQL ha estat testejat durant tres semestres a l'assignatura DABD i durant dos semestres a 
l'assignatura BD i s'esta usant en el present curs en las classes de laboratori d'ambdues 
assignatures. 
A la figura 2.1 podem veure que, en el dai~er  curs 200812009, de les assignatures BD i DABD s'han 
corregit amb l'eina LEARN-SQL 6076 exercicis dins de l'horari lectiu, marcades a la grafica amb 
un "tme" (concretament 2671 el primer quadrimestre i 3405 el segon quadrimestre) i 9726 fora de 
l'horari lectiu, marcades a la grafica anib un "false" (concretament 4584 el primer quadrimestre i 
5142 el segon quadrimestre). La qual cosa indica, a part de la descirrega del professorat de tasques 
automatitzables que no aporten cap valor afegit a l'estudiant, un augmeiit del nivel1 d'implicació 
dels cstudiants a les assignatures, una millora dels hibits d'aprenentatge dels estudiants, una 
miiiimització del temps de retroalimentació a l'estudiaiit en relació als exercicis que aquest realitza i 
una millora en I'avaluació diagnostica. També es veu clar que el nombre de problemes a lliurar ha 
crescut i el nombre d'accessos a les eines d'autoaprenentatge fora de les bores lectives ha estat tot 
un exit. 



Slicer: 

A la figura 2.2 comprovem que, en el darrer eurs 200812009, la nota promig del primer intent de 
cada estudiant a cada exereici proposat ha estat de 6,SS i del datrer intent de 8,53 en el primer 
quadrimestre i de 6,91 del primer intetit i de 8,47 del darrer intent en el segon quadrimestre. Aixb 
ens indica que el rendiment acadh ic  augmenta anib l'ús de l'eina. 

Slicer: closecl-sessiori=true, last-trial=true 
m First Trial Oiit(ome. @Average Oiltcorne. 

Hem fet enquestes SEEQ de les assignatures BD i DABD. A continuaeió, presentem els resultats 
del segon quadrimestre del curs 200812009 de les enquestes de BD i DABD. L'enquesta de BD la 
presentem solapada amb l'enquesta de DABD, de la que es mostren només les tres darreres 
coiumnes. 
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Cal notar que I'enquesta SEEQ de BD té major nombre d'estudiants i representativitat. Tots els 
factors de l'enquesta SEEQ han estat puntuats per sobre de 3 excepte el factor "Chirega de treball i 
dificultat" a I'assignatura BD i el factor "Interacció amb el grup" a l'assignatura DABD que 
s'acosten molt a 3. Voldriem destacar dcls resultats que amb l'ús de l'eina LEARN-SQL els 
estudiants es veuen més motivats a participar en les discussions a classe, s'auimen a compartir 
coneixements i idees, fan més preguntes i se'ls dona respostes satisfactbries i poden expresar les 
seves prbpies idees i qüestionar més adequadament les expressades pel professor. 



Els resultats de les cnqucstcs prbpies del professorat per l'assignatura de BD de la FIB durant el 
scgon quadrimestre del curs 2008109 ha estat el següetit: 

Reponses 1 2 3 4 5AVG STOEV 

Tentr-ho disponible per practicar fora d'hores de classe m'ajudaria a 
Q1 aprendre SQL. 86 O O 12 22 52 4,47 0,73 

Saber la nota i poder reintentar la pregunta ajuda a mltlora la nota de 
Q2 practiques. 86 1 1 14 37 334,16 0,82 

Q3 Els missatges terror ajuden a trobar el problema en laconsulta. 86 7 17 21 31 10 3,23 1,14 

Q4 Ésjust que es penalitzin e$ reintents. 86 25 25 18 11 72,42 1,26 

Q5 Aquesta es una bona eina per aprendre SQL. 86 1 1 13 35 36 4,21 0,83 

Els resultats de les cnquestes prbpics del professorat pcr l'assignatura de DABD de la FIB durant el 
seyon quadritnestre del curs 2008109 ha estat el següent: 

Reponses 1 2 3 4 5AVG STOEV 

Q1 Tenir-ho disponible per practicar fora d'hores de classe m'ajudaria a 
aprendre SOL. 1 0 0 1 0 4 5 4,3 0,95 
Saber la nota i poder reintentar la pregunta ajuda a millora la nota de 

Q2 practiques. 10 O 1 O 5 4 4,2 0,92 

Q3 Els missatges d'error ajuden a Bobar el problema en la consulta. 10 1 3 5 1 0 2,6 0 3 4  

Q4 ES just que es penatitzin els reintenb. 10 O 4 4 2 O 2,8 0,79 

Q5 Aquesta es una bona eina per aprendre SQL. 10 O 2 O 6 2 3,8 1,03 

Respecte als resultats obtinguts, des del punt de vista doccnt la seva utilització ha estat plenament 
satisfactoria tant per als professors com per als estudiants. En efecte, les solucions entregades pels 
estudiants a les sessions de laboratori sóii millors, el que s'ha reflectit en un augment del rendiment 
acadkniic obtingut. Aixo es degut a que els estudiants intenten millorar la scva solució fins que 
superi tots els jocs de proves als que sigui sotniesa. Com el sistema proporciona informació sobre 
les possibles raons per les que no es supera un joc de proves, els estudiants disposen de pistes dels 
errors comesos i poden corregir les errades de les seves respostes. Els estudiants pensen que 
LEARN-SQL és una bona eina per aprendre SQL, encara que preferirien que no es pcnalitzcssin els 
reintents. L'ús de l'eina fora de l'aula lia tingut molt kxit. Els estudiants han fet servir molt el recurs 
i aixb els ha impulsat a dirigir-se al professor per solucionar dubtcs. 

3. CONCLUSIONS 

L'elaboració de l'eina LEARN-SQL ens ha perinks obtenir resultats en dos ambits. Per una banda 
hem adaptat a 1'EEES el funcionatnent de les classes passant de classes de problemes niagistrals a 
classes on el estudiant és l'actor principal. Per altra banda, hem descnvolupat una eina de 
programari perdonar suport a un aprenentatge inés participatiu i menys presencial. LEARN-SQL ha 
estat testejat durant tres semestres a l'assignatura DABD de la FIB de la UPC i durant dos semestres 
a l'assigktura BD de la FIB de la UPC. Una primera versió de l'eina ha estat presentada en [ l ] .  
LEARN-SQL ha resultat molt Útil perque pot ser utilitzada en qualsevol moment i en qualsevol lloc, 
proporcionatit retroalimentació automdtica i una qualificació provisional. Des del punt de vista del 
professor, LEARN-SQL ajuda a planificar las classes de problenies de forma clara i sisteinatica i 
sobretot ajuda considerablement en el procés de correcció i qualificació en una línea similar a [9] .  
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