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RESUM
Es presenta una experiència d'ús del GeoGebra a les classes de matemàtiques de 1r de 
Batxillerat, en concret pel que fa a les funcions i l'anàlisi.

Es donen dos tipus d'idees: presentar construccions fetes amb el GeoGebra, per il·lustrar 
qualsevol concepte a l'aula, o bé construccions guiades perquè les facin els alumnes.

La valoració general de l’experiència és positiva: els alumnes agafen una bona visió intuïtiva 
de les funcions, molts conceptes són més fàcils d’explicar i arriben a aprofundiments que 
difícilment podríem assolir en una classe ordinària. A més de tenir una nova eina per 
investigar i comprovar molts dels exercicis que han de fer.
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Geogebra a primer de batxillerat

En aquesta comunicació presento  la meva experiència utilitzant el geogebra a les classes de 
matemàtiques de 1r de Batxillerat.

En el meu institut les aules de batxillerat tenen canó i per tant en qualsevol moment d’una 
classe  es  pot  presentar  una  construcció  feta  amb  geogebra,   per  il·lustrar  qualsevol 
concepte.

D’altra banda,  un dia a la setmana tenim reservada  l’aula de matemàtiques i aquesta hora 
la dediquem sovint a la investigació i /o repàs de conceptes utilitzant el Geogebra.

He fet dos tipus de classe:  el  majoritari és donar als alumnes instruccions per a que facin 
cadascú una construcció i arribin a treballar alguns conceptes,  l’altra –menys habitual -és la 
de penjar una construcció i que ells la manipulin.
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Estudi de la recta tangent i la funció derivada

Posaré  un exemple  amb un  cas concret:   l’estudi  de les funcions  al  final  de primer de 
batxillerat, en aquesta pràctica els alumnes treballen:

• la recta tangent  a una funció en un punt

• la interpretació de la derivada en un punt

• relació entre creixement i signe del pendent i de la derivada

•  extrems relatius

• funcions que tenen la mateixa funció derivada

• punts en els quals la funció no és derivable 

•  derivades successives 

• repàs de transformacions de funcions: suma d’una constant, valor absolut

Aquesta pràctica es pot fer en dues sessions d’una hora si els alumnes ja estan familiaritzats 
amb el programa.

L’he realitzat després d’estudiar les funcions i l’equació de la recta tangent, tot just iniciat el 
tema de derivada en un punt.

La mecànica de la classe consisteix a donar als alumnes una fotocòpia amb les instruccions 
(més detallades o menys segons l’experiència amb el geogebra), el material de l’alumne  que 
hi ha a continuació i  anar aclarint dubtes o mostrar alguns detalls a  la pantalla.

En acabar la pràctica és necessari que facin una autoavaluació,  amb l’objectiu que sàpiguen 
que s’espera que hagin après i  que se’ls pot demanar en una prova o quins continguts ja es 
donen per explicats, al principi sense aquesta valoració no es prenien seriosament la classe; 
encara i que seguien les indicacions  els donava la sensació que el contingut de la  classe no 
era per estudiar,  que havien jugat una estona i prou.
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Material de l’alumne

RECTA TANGENT  I FUNCIÓ DERIVADA   amb    GEOGEBRA

Durant aquesta pràctica aniràs descobrint característiques i propietats de la recta tangent i 

de la derivada d’una funció. Cal que en prenguis nota en els teus 
apunts.

Obre el programa geogebra.

1. Observa  la funció polinòmica   f(x) = (x + 6) (x + 3) (x - 1) (x-5)/ 50. Pensa què 
significaran cadascun dels nombres i després representa-la.

2. Observa’n les característiques: continuïtat, creixement,extrems, punts de tall, 
asímptotes,..

3. Crea un punt lliscant a. Dibuixa el punt (a,f(a)).
4. Escriu l’equació de la recta tangent a f(x) en x = a. (recta que passa per (a,f(a) i que té 

per pendent f’(a)), busca la fórmula als apunts si no la recordes..
5. Mou el punt lliscant i veuràs com varia  la recta tangent (amplia els límits del punt 

lliscant).
6. Respon a les preguntes següents:

a. En quins intervals el pendent és positiu?
b. En quins intervals el pendent és negatiu?
c. En quins punts la tangent és horitzontal?
d. Quina relació hi ha entre el pendent i el creixement?
e. Creus que el pendent canvia de forma contínua?

7. Recordes que és el valor absolut d’un nombre enter?   Farem ara el valor absolut 
d’una funció, què passarà amb els valors negatius?  Comprova-ho escrivint abs(f(x)). 
Quina relació hi ha entre f(x) i el seu valor absolut?  Ho veuràs millor si en pintes 
cadascuna d’un color.

8. Oculta ara f(x) i la seva recta tangent (botó dret:desactiva mostra objecte)
9. Escriu l’equació de la recta tangent de la nova funció que segurament el programa ha 

batejat com a h(x).
10. Pinta-la d’un color i posa-li una etiqueta (insereix un text del mateix color)
11. Què passa al voltant de -6?  Creus que la tangent per la dreta i per l’esquerra 

coincideixen?  Hi ha altres punts “conflictius”?
12. La funció que a cada punt li assigna el pendent de la recta tangent serà contínua? Per 

veure-ho millor pots limitar el punt lliscant per exemple entre 0.5 i 1.5 i activar 
l’opció   activa la traçada (botó dret seleccionant la recta tangent).  

13. Obre ara un full nou  i dibuixa una altra funció per exemple: f(x) = x4 - 3 x² + 6  i 
estudia les seves característiques, especialment el creixement, decreixement, té 
màxims o mínims aquesta funció?

14. En aquest cas el pendent de la recta tangent serà “continu”?
15. El programa et pot dibuixar la funció derivada escrivint simplement f’(x).
16. Compara la funció i la seva derivada, i contesta a les preguntes següents:

a. Com és la derivada en els màxims i mínims de la funció?
b. Quin signe té la derivada quan la funció és creixent?
c. I quan la funció és decreixent?
d. La derivada té un màxim? Què passa a la funció en aquest punt?
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17. Dibuixa ara una paràbola i pensa com serà la seva derivada, quantes vegades tallarà 
l’eix X, per què?  Comprova-ho  dibuixant-la.

18. Dibuixa ara   y = sin x,    com creus que serà la seva derivada,  tallarà moltes vegades 
l’eix?  Endevines quina serà la seva funció derivada? Comprova-ho.

19. Dibuixa ara per exemple  y = sin x + 4 , què passa si sumem una constant a una 
funció?   I que passa amb les seves funcions derivades?

20. Sembla que si hi ha un màxim o un mínim “normalets” la derivada és 0, i............ si la 
derivada és 0 podrem dir que hi ha un màxim o un mínim???

21. Estudia la qüestió anterior amb la funció f(x) =x 3. aquest funció és creixent o 
decreixent? Té màxims o mínims? Tindrà tangent horitzontal en algun punt?

22. Considera ara una exponencial  per exemple  f(x) = a x, posa els límits adequats al 
punt lliscant a. Si a és dos  f és creixent o decreixent?   El pendent de la tangent anirà 
augmentant o disminuint? Pensa com serà la seva derivada, tallarà l’eix? i després 
dibuixa-la i pinta-la d’un altre color. 

23. Mou el punt lliscant i observa la funció i la seva derivada, arribaran a coincidir? Per a 
quina base?  

24. Aquesta base que buscaves no és un nombre racional segur que ja t’has adonat que 
és el nombre  e, comprova-ho si vols (tens e en el desplegable al costat dret de 
entrada) f(x) = ex i la és una funció que en derivar-la dóna ella mateixa. Curiós no? 
Això no passa amb cap  altra funció!

25. Dibuixem ara la funció arrel cúbica de x, s’ha d’escriure  cbrt(x), comprova amb els 
valors dels punts que realment és arrel cúbica,

26. Observa bé aquesta funció, creus que tindrà recta tangent en tots els punts?, serà 
positiu o negatiu el pendent?  Què passarà en x=0, com és la recta tangent, i el seu 
pendent?

27. Dibuixa ara la seva derivada, sorprenent eh?
28. Ara ja pots esperar-te que passarà amb la funció derivades de la funció  valor absolut 

del començament, recupera aquella finestra i dibuixa-la,  relaciona acuradament 
cada detall de les dues funcions.

29. Pots continuar investigant amb funcions racionals, que passarà amb la derivada quan 

hi ha discontinuïtats asimptòtiques?  Prova-ho amb f(x) = 
2
3
−x

, pensa com serà la 

funció (discontinuïtats) abans de dibuixar-la, és creixent o decreixent? com serà la 
seva derivada?.

30. Es pot fer la recta tangent d’una recta? Què passaria amb el pendent?  comprova-ho
31. I la derivada d’una derivada?  Fes la derivada segona i tercera d’una paràbola, quina 

conclusió en treus?

32. Què passarà amb les derivades successives de funcions trigonomètriques  com sin(x)?
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MATERIAL DE L’ALUMNE

Autoavaluació de la pràctica RECTA TANGENT I FUNCIÓ DERIVADA

Després de fer aquesta pràctica has de saber contestar (sense ordinador) preguntes com les 
següents,   si no saps alguna resposta és que t’ha passat per alt algun apartat, caldrà que el tornis a 
fer i treguis les conclusions corresponents.

1. Inventa’t  la fórmula d’una funció que talli l’eix X en -2, 4 i 7.
2. Com es troba l’equació de la recta tangent a una funció en un punt?
3. Quina relació hi ha entre el pendent de la recta tangent i el creixement de la funció?
4. Com es transforma una funció si li apliques el valor absolut? I si li sumes una constant?
5. Dibuixa la gràfica del valor absolut d’aquestes funcions, saps quin tipus de funcions són?

 

6. Dibuixa la gràfica de les funcions anterior   +3    i després -5
7. Com és la gràfica d’una funció polinòmica de grau 4? I la de la seva derivada?
8. Quina és la derivada de la funció sin(x)? Què passa si la derivem successivament?
9. Quina relació hi ha entre la derivada en un punt i el creixement?
10. Dibuixa raonadament , de manera aproximada , ( els punts de tall amb l’eix X han de ser 

correctes) la funció derivada de les funcions dibuixades en l’apartat 5.
11. Posa tres exemples de  parelles de funcions que tinguin la mateixa funció derivada.
12. Posa un exemple de derivada 0 en un punt i que aquest no sigui màxim o mínim.
13. Quina funció té per derivada ella mateixa?
14. Dibuixa la gràfica d’una funció que no sigui derivable en x=3.
15. Dibuixa la gràfica d’una funció que tingui en x=2 recta tangent de pendent infinit.
16. Què passa si derives successivament una funció polinòmica?
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Altres pràctiques, possibles problemes i valoració de 
l’experiència.

Altres pràctiques que havien fet els alumnes sobre el tema de les funcions van ser:

• Estudi de funcions polinòmiques (punts de tall, significat dels coeficients,..)

• Funcions exponencials i logarítmiques

• Funcions trigonomètriques

• Transformacions de funcions

• Funcions de proporcionalitat inversa

• Funcions definides per intervals

En el tema de geometria també es pot utilitzar el programa amb vectors, rectes, llocs 
geomètrics, còniques,...

Els problemes que he trobat utilitzant el geogebra amb alumnes han estat els següents:

Problemes tècnics, ordinadors que no funcionen, internet que no va, la xarxa que no 
es pot trobar,....Per minimitzar aquests problemes tenim el geogebra instal·lat a cada 
ordinador, tot i que si podem utilitzem la Web star. De tota manera sempre hi ha d’haver 
una classe alternativa sense ordinador.

Els alumnes no es prenen la classe seriosament. Aquest problema l’he solucionat amb 
l’autoavaluació i preguntant en les proves preguntes d’aquest estil.

La valoració general de l’experiència és positiva, els alumnes agafen una bona visió intuïtiva 
de les funcions, molts conceptes són més fàcils d’explicar i arriben a aprofundiments que 
difícilment podríem assolir en una classe ordinària. A més de tenir una nova eina per 
investigar i comprovar molts dels exercicis que han de fer.
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Construccions amb geogebra 

Primera construcció: recta tangent a   

Hi ha diverses caselles de verificació. La primera és per repassar  el concepte de funció 
creixent i decreixent, amb un cotxe que puja i baixa. Després es pot veure la recta tangent i 
finalment hi ha preguntes sobre creixement i derivada. En activar la casella surt el text 
explicatiu corresponent.

Segona construcció: recta tangent b

És per veure la transformació valor absolut d’una funció i veure els punt de no derivabilitat. 
Movent els punts lliscants es veu com varia la recta tangent.

Tercera construcció:  exponencial

Hi ha la funció exponencial  y= ax   i la seva derivada. Canviant la base el veu que la funció i la 
derivada coincidiran prop de 2.7.

Quarta construcció:  sin x

Hi ha la funció sin x.  Es poden anar activant caselles de verificació per veure la transformació 
suma d’una constant i producte per una constant i veure com sumar no fa variar la derivada 
però multiplicar si.
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