
II Jornada de l’ACG. Barcelona 13 i 14 d enovembre de 2009.
Comunicació sobre una experiència amb l’ús del GeoGebra a 3r d’ESO

Com és fa una classe de Geometria quan els alumnes
no porten ni regles ni compassos?
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INTRODUCCIÓ

L’experiència que es relata aquí va tenir lloc 
fa tres anys amb dos grups de tercer d’ESO. 
Durant  un  quadrimestre,  aquests  alumnes 
van  dedicar  una  hora  extra  d’estudi  de  les 
Matemàtiques  a  l’aula  d’ordinadors.  Aquest 
espai va ser presentat  als alumnes com un 
“taller de matemàtiques”.

Les fites d’aquest taller eren
• Repassar  els  conceptes  i  els 

procediments  corresponents  a  la 
Geometria  treballada  al  primer  cicle  de 
l'ESO.  Afegir  a  les  experiències 
geomètriques  que  tenen  els  alumnes, 
acostumats a treballar sobre paper, altres experiències pròpies dels contextos dinàmics. 

• Complementar  el  treball  del  curs  de Matemàtiques en un context  d’utilització  de noves 
tecnologies.  Atès  que la  professora  encarregada del  taller  no era  professora  de  tercer 
d’ESO aquell any aquesta complementació feia necessaria una coordinació contínua amb 
els professors de l’àrea. 

• Atendre,  mitjançant  l’ús de recursos tecnològics,  la  diversitat  de l’alumnat.  Incorporar a 
aquest tipus d’activitats a una alumna de necessitats educatives especials.

La organització del taller era una mica diferent del que era habitual per a aquests alumnes a les 
classes de Matemàtiques:
• Les indicacions  de la  feina que es  realitzava  cada  classe es comunicava  als  alumnes 

mitjançant una pàgina web. Els alumnes majoritàriament funcionaven de manera autònoma 
i la professora, a l’aula, únicament feia assessoraments individuals. 

• En acabar cada classe, els alumnes lliuraven la feina a través del correu electrònic a una 
adreça creada per a aquesta finalitat. La 
professora  els  enviava  les  correccions 
d’aquesta feina pel mateix mitjà.

La temàtica matemàtica tractada al taller era 
“Geometria  i  alguna  cosa  més”.  En  cada 
trobada es dedicava una gran part del temps 
al  treball  amb  el  software  GeoGebra,  i, 
aquells alumnes que acabaven abans la feina 
assignada  o  que  per  les  seves  dificultats 
cognitives  no  podien  realitzar-la,  dedicaven 
una  altra  part  del  temps  al  coneixement 
d’altres  eines  que  ofereix  Internet  per  a 
l’estudi  de  l’àlgebra,  l’aritmètica,  la  mesura, 
etc. (els APPLETS).



L’EXPERIÈNCIA

En  aquest  apartat  es  presenten  alguns  exemples  d’activitats  concretes  amb  GeoGebra 
treballades al taller i produccions dels alumnes en relació a aquestes activitats.

Exemple 1: els alumnes comencen a conèixer el GeoGebra i simultàniament s’apropen al 
teorema de Varignon 
Enunciat: Construeix un quadrilàter i pinta’l de blau. Marca els punts mitjos de cada costat del 
quadrilàter.  Construeix el  quadrilàter format per aquest  quatre nous punts i  pinta’l  de groc. 
Arrossega els vèrtexs del quadrilàter inicial (blau) i investiga quina forma té sempre el segon 
quadrilàter (groc). Redacta una conclusió relacionada amb la figura formada a partir dels punts 
mitjos dels costats d’un quadrilàter. 

 
Fent clic a les imatges podeu accedir als arxius ggb

Exemple 2: apropament als angles inscrits i centrals d’una circumferència 
Enunciat: Construeix una circumferència. Anomena O al centre i considera dos punts, A i B, 
sobre la circumferència. Ara considera un tercer punt, C, també sobre la circumferència i indica 
l’angle  ACB.  Què  passa  amb  la  mesura  de  l’angle  ACB  quan  mous  el  punt  C?  

Sobre la mateixa construcció indica l’angle AOB i mesura’l. Quina conclusió pots treure amb 
relació a la mesura dels dos angles? Abans de redactar la conclusió confirma que la relació es 
manté quan arrossegues qualsevol dels punts construïts. 
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Exemple 3: una propietat de les tangents a una circumferència
Enunciat: Construeix una circumferència de centre Q i que passa per un punt A. Considera un 
altre punt , D, sobre la circumferència, construeix la tangent que passa per D i mesura l’angle 
que forma aquesta recta amb el radi QD. Què passa amb la mesura d’aquest angle quan mous 
el punt D? 

Exemple 4: un apropament a propietats del baricentre d’un triangle
Enunciat: Considera un triangle de vèrtexs ABC, construeix el seu baricentre i anomena’l G. 
Considera el punt mig del segment AB i anomena’l D. Mesura el segment CG i el segment GD. 
Arrossega els vèrtexs del triangle, quina relació trobes entre les mides de CG i GD? 
Considera un triangle de vèrtexs ABC, construeix el seu baricentre i anomena’l G. Considera 
els triangles ABG, BCG i CAG. Mesura les seves àrees. Arrossega els vèrtexs del triangle 
inicial, quina relació trobes entre les tres àrees? 
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Exemple 5: posició relativa de l’ortocentre d’un triangle
Enunciat:  Considera un triangle  i  construeix  el  seu ortocentre  (punt  de tall  de les altures), 
arrossega els vèrtexs del triangle i observa les diferents posicions de l’ortocentre. Redacta una 
conclusió que relacioni la posició de l’ortocentre amb els angles del triangle. 

Exemple 6: apropament a la recta d’Euler
Enunciat: Considera un triangle, construeix l’ortocentre, el circumcentre i el baricentre i verifica 
que aquests tres punts estan alineats. Relaciona les distàncies que separen aquests tres punts. 
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Exemple 7: els angles interiors d’un pentàgon
Enunciat: Construeix un pentàgon, mesura els angles interiors i calcula la suma d’aquests cinc 
angles. Es manté el resultat quan mous els vèrtexs? Es manté la relació quan el polígon no és 
convex? Redacta la conclusió a la que hagis arribat. 
Construeix un pentàgon estrellat, calcula la suma dels cinc angles interiors i  investiga si es 
manté al moure els vèrtexs. Redacta la conclusió a la que hagis arribat. 

Exemple 8: el t  eorema de Napoleó  
Enunciat:  Construeix  un  triangle  qualsevol,  sobre  cada  costat  construeix  externament  un 
triangle equilàter i anomena el centre de cada triangle amb les lletres P, Q i R. Quin tipus de 
triangle és PQR? Justifica la teva resposta. Busca informació a Internet sobre el nom d’aquest 
teorema. 
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Exemple 9: rectangles auris
Enunciat: Construeix un quadrat de vèrtexs ABCD. Sigui M el punt mitjà de AD i L la intersecció 
de la circumferència de centre M i radi MC amb la semirecta AD. Construeix el rectangle de 
vèrtexs A, B, L i P. Relaciona la forma d’aquest rectangle amb el teu DNI, amb una targeta de 
metro o amb una foto de la façana del Partenó.

COMENTARIS FINALS

En aquest apartat es faran algunes reflexions sobre l’experiència que hem descrit.

• L’ús de l’eina “Arrossegar”  implica en l’alumne comportaments que afecten el  seu  
aprenentatge  d’aquest  bloc  temàtic  (Hölzl,  1996).  Com  a  evidència  és  suficient  
considerar el paper d’aquesta eina en la validació de la correcció d’una construcció (un 
rectangle està ben construït si continua sent un rectangle en arrossegar els vèrtexs).
Aquest  punt  resulta  de  vital  importància  en  treballar  amb  alumnes  que  estan  
acostumats a “dibuixar” figures geomètriques, més que construir-les, rarament amb  
regle i compàs i habitualment abusant de l’ajuda del paper quadriculat.

Exemple:  en una de les  primeres  trobades del  taller,  després de 
demanar  als  alumnes  que  construïssin  un  triangle  rectangle,  un 
rectangle, un trapezi  i  un quadrat,  es va ensenyar als alumnes la 
imatge que apareix a la dreta,  es va demanar que la descrivissin 
oralment (“veiem tres quadrat…”) i que la construïssin fent sevir el 
GeoGebra. La següent imatge ensenya la devolució que es va fer al 
treball d’un dels alumnes:

Fent clic a la imatge podeu accedir a l’arxiu ggb de l’Artur L
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• Als exemples relatats en aquesta comunicació es pot observar un trasllat de l’èmfasi en 
l’actividad geomètrica escolar cap a la cerca de regularitats, donant molta importància a 
la redacció de les conclusions d’aquesta cerca. 

Però,  sense  deixar  de  fer  una  valoració  molt  positiva  d’aquesta  experiència,  cal  
remarcar que en aquest contacte amb la geometria falta un actor fonamental com és la 
demostració. Aquí els alumnes només fan induccions de patrons a partir de l’anàlisi de 
molts  casos  particulars  i  és  important  tenir  present  que  el  baix  cost  que  genera  
investigar múltiples casos amb el GeoGebra implica un risc: la pèrdua de l’estudi d’una 
única “figura arbitrària” a partir de la qual deduir resultats generals. 
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