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El GeoGebra com a complement 
del treball experimental amb materials1

Antoni Gomà (2)

1. Introducció

En aquesta comunicació es fa una reflexió, concretada en exemples, sobre el fet que un 
treball en paral·lel amb materials físics com a recursos didàctics i la seva visualització 
acurada ideal mitjançant el GeoGebra poden complementar-se perfectament.

Es parteix de la idea de la conveniència del treball experimental amb materials i s’aporta 
el punt de vista que alguns dels aspectes que fan que una part del professorat tingui 
recança a aquest tipus de recurs didàctic poden ser salvats mitjançant un ús dirigit 
d’algunes activitats elaborades amb GeoGebra. En la primera part de la comunicació es 
suggereix una re-visió  (noves possibilitats pràctiques) d’algunes propostes d’un material 
didàctic, dissortadament poc conegut, per a l’aprenentatge de l’estadística per 
competències; la segona part és més breu i presenta dues idealitzacions del que pot ser 
l’ensenyament d’alguns aspectes de la geometria amb peces de Meccano. 

• Si m’ho expliquen ho oblido, si ho veig m’ho crec, si ho faig ho comprenc.3

• La mainada, també els més menuts, es passen hores davant de la televisió, del vídeo-joc, 
extasiats davant de figures que es mouen. Aprenen ben aviat a fer servir l'ordinador i miren 
quins canvis provoca fer clic amb el ratolí. Viuen, doncs, en un món de canvis, però no 
observen.4

Amb aquestes dues idees, es vol posar l’èmfasi al llarg de la comunicació en què així es 
tenen dos tipus de recursos complementaris: de cap manera el treball amb l’ordinador ha 
de tendir a ser un substitut sinó, realment un complement de l’experimentació .  I a la 
recíproca: sempre que fem una activitat amb l’ordinador i sigui possible, l’hem 
d’acompanyar de la possibilitat de tocar, no solament de veure. Hem de fer observar, no 
solament veure. Veurem exemples en què el treball escolar en un d’aquests contextos té 
alguns inconvenients que l’altre punt de vista soluciona però, alhora, fent-ho així, es 
perden possibilitats didàctiques. Hem de buscar els avantatges de les dues maneres de fer 
treballar els nostres alumnes!

1 Aquesta comunicació forma part del material inclòs en la llicència per estudis del Departament d’Educació 
Estratègies per a impulsar l’ús de recursos informàtics en les activitats docents del professorat  de l’àrea de  
matemàtiques a l’educació secundària. Algunes de les activitats s’han dissenyat conjuntament amb el professor 
Pep Bujosa en el procés d’actualització del curs telemàtic del Departament d’Educació, D55, Matemàtiques amb 
GeoGebra (2009). 
2 Antoni Gomà Nasarre. Professor de matemàtiques d’educació secundària, jubilat. Va ser catedràtic a l’Institut 
de Batxillerat de Tortosa i a l’IES Joanot Martorell, d’Esplugues de Llobregat
3 Confuci, 551 a.c- 471 a.c
4 Emma Castelnuovo [6]
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2. Un bon material didàctic per a desenvolupar 
la competència estadística

Durant el curs 1986-87 el professor Carles Barceló5 va tenir un ajut de la CIRIT per a una 
estada al Center for Statistical Education de la Universitat de Sheffield. Com a fruit 
d’aquesta estada va elaborar un treball d’investigació [3], que des de la Direcció General 
de Batxillerat es va fer arribar a tots els Instituts de Batxillerat com a element de reflexió 
sobre l’ensenyament de l’estadística. 

En el context d’aquest treball es presentava la publicació Statistics in your world [9] i se’n 
comentaven alguns dels trets definidors. Tot seguit se’n reprodueixen alguns, que fan 
entendre que moltes de les reflexions que es feien en aquest informe (si no ho són totes) 
són plenament vigents.

• Per què ensenyar estadística dels 11 als 16 anys?..// Resulta indispendable que els 
alumnes desenvolupin certes competències que els permetin viure en l’atmosfera 
estadística que ens envolta, sense que siguin enganyats ni encegats per les 
estadístiques. ..//.. L’estadística ha de formar part integral del bagatge cultural dels 
nostres alumnes.6

• ..//.. Es pren un problema o situació que es considera interessant en un context a l’abast 
de l’alumne, i en el decurs de la seva resolució o aprofundiment es van presentant les 
tècniques estadístiques apropiades que es necessiten..//.. es van presentant de forma 
progressiva i en algunes unitats es pressuposa que l’alumne ja ha adquirit prèviament 
unes determinades competències. D’aquesta manera resulta factible posar l’èmfasi en 
l’aplicabilitat de l’estadística.7

Un grup de professorat de Girona8, en el marc del Seminari Permanent d’Estadística de 
l’ICE de la UAB, va endegar la tasca de traducció i adaptació de les unitats didàctiques i 
del llibre que explica el projecte. Aquesta traducció va ser publicada amb le títol de 
L’Estadística en el vostre món per l’ICE de la UAB, amb la col·laboració del Departament 
d’Ensenyament [7]. 

En aquest material esdevé d’una importància cabdal el procés de recollida de dades, que 
tots sabem que en molt moments és ignorat (o es dóna per fet) pels llibres d’estadística per 
a la secundària. En canvi, en el treball que es suggereix en les unitats de L’Estadística en 
el vostre món es treballa sempre amb dades reals, i es fan servir les simulacions, els jocs, 
l’estudi de casos i els experiments fets amb materials que poden elaborar els propis 
usuaris. 

El llibre de l’alumne està enfocat per al treball dirigit pel professor, de vegades individual, 
de vegades en grup, en altres moments es fa posada en comú, però també té molts aspectes 
d’autoaprenentage. En el llibre del professor es troben indicacions molt acurades sobre la 
manera d’enfocar el treball a la classe i la preparació de tots els materials necessaris. Però 
des dels primers anys 80 l’evolució dels ordinadors ens ha portat a possibilitats 
impensables aleshores. 

Tot seguit es comenta la totalitat d’activitats d’una unitat i dues activitats concretes d’unes 
altres unitats.

5 Carles Barceló Vidal. Catedràtic d’Institut de Batxillerat a l’IES Salvador Espriu de Salt (fins a 1989). 
Professor de l'àrea d'Estadística i Matemàtica Aplicada del Dept. d'Informàtica i Matemàtica Aplicada de la 
Universitat de Girona.  Director de la càtedra Lluís Santaló des de l’any 2000, quan es va crear.
6 Carles Barceló [3], pàg 6
7 Carles Barceló [3], pàg 8
8 Carles Barceló, Francesc Borrell, Anna Pol, Estanislau Puig, Elisabet Saguer
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2.1. No és cert tot el que es veu9

Per començar la unitat es fa una enquesta que, a partir de les reaccions dels alumnes a 
determinades il·lusions òptiques, permet recollir dades qualitatives de les quals s’estudia 
principalment la moda i axií es valora el potencial de cala il·lusió.

En la part fonamental de la unitat es tracten experimentalment tres de les il·lusions i així 
s’obtenen dades numèriques, i això permet valorar la necessària cura en la recollida de dades. 
Aquestes dades es presenten en taules i en histogrames, es practica el càlcul de la mitjana i la 
mediana i es valora la utilització de la moda, la mitjana i la mediana com a dades 
“representatives” d’una distribució de dades. 

Prèviament al treball a classe, com a tasca interdiciplinar, o per grups, o per part del propi 
professor, cal construir del material que es farà servir per a les mesures experimentals10.

9 Unitat didàctica de L’estadística en el vostre món. Volum 2. Llibre de l’alumne, pàg. 23-42. Llibre del 
professor, pàg. 39-63
10 Al llibre del professor trobem una explicació detallada de com s’ha de construir aquest material. Podem llegir-
hi “Es pot necessitar una hora per construir-los”. Penso que són un poquet optimistes. 
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La guia del professor és excel·lent però està situada en una època (anys 80) i una situació 
geogràfica (Anglaterra) que poden suggerir alguns canvis de plantejament. Així mateix quan 
es fa diverses vegades la unitat cada vegada es troben idees per millorar-la o adpatar-la al 
propi grup-classe. És el que fa molt interessant aquest tipus de material didàctic: dóna idees 
excel·lents i cadascú pot aportar-hi el seu granet de sorra11. 

Es tracta de que tota la classe prengui mesures amb cada un dels tres aparells. Això es fa 
complicat d’organitzar però, alhora, fa que l’alumnat s’adoni (ni que sigui fent “una mica de 
trampa”) de com realment es tracta de tres il·lusions òptiues que aconsegueixen   el seu 
objectiu: enganyar.  També en la unitat es suggereix, per la tasca que e svol fer de tractament 
d’una variable contínua però classificada, que el regle estigui graduat de 2 mm en 2 mm  i així 
s’hagi d’aproximar. Això vol molta atenció però és un treball ben interessant.

Ara bé, quan hem dut a terme aquesta tasca, hem pogut constatar que les mesures que es 
prenen  no són tan uniformes com caldria. No tothom fa l’experimentació en le smateixes 
condicions. Ho comento en un cas ben clar, l’experiment de la T invertida.

El quíd d’aquesta il·lusió òptica rau en el fet que el nostre ull dóna més importància a les 
mesures “en vertical” que a le smesures “en horitzontal”. Per més vegades que diguem als 
alumnes això que es suggereix en aquesta i il·lustració…

     
…tots sabem que hi haurà uns quants alumnes que “giraran el cartró” (o inventaran altres 
maneres de posar-lo) i així convertiran el vertical en horitzontal i recíprocament. I la mesura 
que faran serà diferent. Cada vegada que he fet aquest experiment he constatat un grup de 
dades anòmales que donen un valor molt més alt que la majoria; poden ser amb molta 
plausibilitat “els que han girat el cartró”!

Aquí pot intervenir el GeoGebra!

En aquesta comunicació es presenten activitats interactives que poden solventar aquest 
problema.  Després d’una manipulació experimental, del comentari dels avantatges que 
acabem de comentar i també dels inconvenients, i d’insistir molt en la importància d’una 
presa acurada de dades, que tothom ha de prendre en les mateixes condicions, és el moment 
d’engegar l’ordinador.

11 Per exemple a l’IES de l’autor d’aquesta comunicació vam introduir un canvi: vam posar el regle graduat per 
fer les mesures a la part del darrere de les peces mòbils dels instruments per fer més clara l’observació, sense un 
regle graduat sobre la figura que la pot destorbar. Així també s’evitava que algun alumne “espavilat” que havia 
sentit un company seu que deia “a mi em dóna 9.8”  ell digués també, potser sense mesurar, “a mi també 9.8”.
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• Primer experiment  : la recta trencada12

• Segon experiment  : tanquem un segment amb < > o amb > <

    

• Tercer experiment  : la T invertida

Amb aquestes activitats s’aconsegueix, potser al màxim possible en una classe d’ESO prendre 
dades pròpies, d’una manera entretinguda, però, a més, dades obtingudes totes en les mateixes 
condicions. I com que es fa molt més ràpidament que amb l’acció experimental manual es pot 
repetir la presa de dades dues o tres vegades. I fins i tot comparar: la tercera vegada, hem 
tingut més bon ull que la primera? I així fer útils els paràmetres estadístics!

Però com que els alumnes han practicat prèviament l’experimentació manual, constaten que 
l’ordinador l’única cosa que fa és materialitzar l’experiment perquè tothom el faci en les 
mateixes condicions.  Els resultats no són pas essencialment diferents “a mà” o “amb 
l’ordinador”!

Per fer la darrera part de la unitat, l’estudi de “l’engany visual” el professorat fa saber a 
l’alumnat les respostes que donen la vertadera magnitud d’allò que mesurem. 
I també per curiositat, per si heu tingut interès en practicar amb el GeoGebra, us les diem: 4,1 
cm, 4,5 cm, 6,0 cm.   Oi que és sorprenent?

12 Podeu clicar al títol de “primer experiment” si esteu en línia; o sobre la imatge si teniu descarregat tot el 
material de la comunicació.  Igualment heu de fer-ho amb els altres experiments.
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2.2. Treure un cinc13

En aquesta unitat es planteja la primera part de la feina pensant en el començament del joc del 
parxís i es fa un estudi experimental, ben interessant, del nombre de vegades que cal tirar per 
treure un cinc que es fa amb daus “perfectes”. 

Les competències que es treballen inicialment són la cura en l’experimentació i la sistemàtica 
per fer una anotació atenta dels resultats. A partir d’aquí es fan diagrames de barres per 
observar millor el conjunt de resultats i s’introdueix la moda (que sempre que es fa sorprèn 
que sigui “a la primera tirada”) i la mediana. En la segona part de la unitat es fa una re-lectura 
de les tirades que s’han fet amb els daus i, mitjançant l’observació d’un gràfic es fa una 
primera aproximació a la llei empírica de l’atzar14. Una vegada s’ha vist que la fracció d’èxits 
de treure un número en moltes tirades s’estabilitza a prop d’un valor fix, cosa que permet 
indtroduir 1/6 com a probabilitat de treure un cinc, després, en la tercera part de la unitat es fa 
construir un dau trucat.

Es diu que cada alumne construeixi un dau amb cartolina i que a la part interior d’una de les 
cares, la del 2 o la del 5, hi enganxi més cartolina. Després d’això es tira moltes vegades i 
s’estudia si és més fàcil treure un cinc, o menys, o igual, que amb un dau “perfecte”. El treball 
fet a classe ens fa comentar que costa molt fer aquesta simulació de manera que, amb 100 
tirades que suggereix la unitat, s’observin resultats que permetin decidir: habitualment el pes 
de cartolina que s’hi posa fa variar poquet la probabilitat. També ho hem provat enganxant-hi 
una moneda, però no varia gaire el que acabem de comentar. O fent-ho amb paper en comptes 
de cartolina, però aleshores quan es tira el dau unes quantes vegades  es deteriora molt 
depressa i altera els resultats. Pot ser el moment de fer servir el GeoGebra!

Es presenta una activitat que permet triar en quina voler posar el sobre-pes, i fer-ho amb 
diferents valors d’aquest sobre-pes15. L’avantatge és que assegurem una simulació ràpida i 
consistent; que podem fer diferents proves amb el mateix dau i que podem “anar més enllà” 
de les 100 tirades manuals que es recomanen en la unitat Treure un cinc. Tot plegat ens 
ajudarà a fer entendre millor la influència de l’atzar en els resultats, com es mostra en la 
figura següent que mostra els resultats a 100, 200 i 300 tirades d’una mateixa experimentació. 

E  xperiment  : el dau trucat

El sobre-pes estava fixat a pes=3. En quina cara l’havíem posat? 16

13 Unitat didàctica de L’estadística en el vostre món. Volum 1. Llibre de l’alumne, pàg. 7-22. Llibre del 
professor, pàg. 9-33
14 L’aproximació a la llei empírica de l’atzar es fa amb uns gràfics especials però pot ser recomanable fer una 
petita variació i emprar els gràfics que estem acostumats a fer servir (eixos rectangulars)
15 Si es posa a=n i pes=k, aleshores la probabilitat de treure la cara n es fixa a (10-k)/60, la de treure la cara 7-n és 
(10+k)/60 i la de les altres cares és 10/60. Aquest és el model teòric que s’ha escollit. L’autor no pot dir si seria 
el model real. Amb pes=1 o 2 costa molt i molt decidir. Amb pes=8 o 9 es decideix amb rotunditat!
16 Vegeu que amb 100 o 200 tirades costa de decidir; l’atzar encara “ens està enganyant”. Amb 300 tirades ja es 
comença a constatar que la cara 4 “és la que surt menys” i la cara 3 “és la que surt més”
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2.3. La pràctica ens ajuda a millorar17

En aquesta unitat es torna a fer que l’alumnat reculli dades estadístiques en un entorn de 
treball pràctic amb materials.  Es tracta de mesurar la velocitat de reacció, d’estimar longituds 
de segments, i d’estimar un temps determinat.

Com el mateix títol de la unitat suggereix, es demana a l’alumnat que faci diverses vegades 
seguides les activitats pràctiques que ja hem comentat i s’observa, gaire bé com una iniciació 
a les sèries temporals,  si hi ha una millora en la velocitat de reacció o en la capacitat 
d’estimació de magnituds lineals o temporals. 

L’experimentació amb aquesta unitat no va ser gaire reeixida, pel que tot seguit es comenta, i 
per això es proposen unes adaptacions de la feina, mitjançant el GeoGebra, que crec que 
poden ajudar a prendre dades de manera més consistent.

Experiment: la velocitat de reacció

 
El temps de reacció es mesura així: un alumne  A aguanta un regle verticalment entre dos dits 
d'un altre alumne B. Quan li sembla, A deixa anar el regle i B l'ha d'entomar ajuntant els dits. 
La pràctica d'haver treballat aquesta unitat algunes vegades a la classe m'ha fet veure que, a 
les aules d'ESO, aquest és un experiment molt complicat de dur a terme amb precisió.

És interessant fer notar que, com és físicament correcte, el regle està graduat quadràticament 
de manera que així es mesura el temps i és molt interessant comentar aquest fet. Però potser el 
GeoGebra ens pot ajudar a prendre dades més consistents. Podeu analitzar com s’ha plantejat 
l’activitat amb el GeoGebra i provar-ho!

Experiment: estimació de la longitud d’un segment

L’alumnat  ha d’estimar les longituds de cinc segments, successivament, amb comprovació 
després de cada intent de l’error comès. I així convindria constatar que es millora. Però hi ha 
un tema (que ja hem comentat quan es parlava de la unitat No és cert tot el que es veu) que 
interfereix en l’estimació de longituds i és “la posició del segment”. 

Hem comentat allà que l’ull “veu” més llargues les distàncies longitudinals que les 
transversals. Per solventar això s’ha preparat una activitat GeoGebra en què l’estimació es fa 
d’un segment mòbil que es pot aturar en diverses posicions, si es creu convenient, abans de 
fer l’estimació. Us animo a provar si així funciona millor la presa de dades!

17 Unitat didàctica de L’estadística en el vostre món. Volum 1. Llibre de l’alumne, pàg. 77-92. Llibre del 
professor, pàg. 95-115
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3. Geometria amb peces de Meccano
La matemàtica escolar constantment està pujant (“ensenyar a pensar”) i baixant (“ensenyar a 
aplicar”) entre el cel de les idees generals i la terra de les situacions concretes des d’una 
convicció compartida que aquests dos aspectes, lluny d’enfrontar-se, es complementen i 
s’alimenten mútuament. 
..//.. 
El que fem amb un material i el com ho fem serà el que el convertirà o no en un recurs 
didàctic potent, tot emmarcant-lo en una activitat experimental concreta. Igual que no es 
treu prou profit d’un hardware excel·lent si no s’usa mitjançant uns programes adequats a 
l’ensenyament no traurem prou profit dels millors materials si no els emmarquem en activitats 
pràctiques adequades18.

És el moment de tornar a insistir que, en aquesta comunicació, no es pretén de cap manera 
substituir les activitats experimentals amb materials “físics” per unes activitats experimentals 
paral·leles, però fetes amb l’ordinador, en aquest cas amb l’ajut del GeoGebra. No!  Del que 
es tracta és de defensar la idea que en alguns casos, quan ja s’ha fet l’experimentació concreta 
amb un material que ha esdevingut, doncs, recurs didàctic,  aleshores pot ser el moment de 
treballar amb el GeoGebra per aprofundir les competències que volíem treballar amb 
l’activitat experimental.

Tot seguit en veurem dos exemples en l’àmbit de la geometria. És evident, i segurament ningú 
no ho pot discutir, que l’ús del GeoGebra ens permet recórrer camins abans inexplorats en el 
camp de la geometria. En les dues situacions que es comenten tot seguit es relacionen tres 
àmbits: la geometria, el treball amb materials i la utilitat del GeoGebra per visualitzar 
acuradament una situació pràctica.

3.1 El pantògraf

Al seu recull de fitxes didàctiques per al treball amb materials, Anton Aubanell n'inclou una19 

sobre el pantògraf com a instrument per realitzar homotècies. En trasncrivim una imatge, 
acompanyada, a manera de peu de foto, d’un comentari didàctic.

18 Anton Aubanell [2]
19 Anton Aubanell [2]. Fitxa 27. http://www.xtec.cat/~aaubanel/Fitxes/F27.pdf
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Com molt bé diu la fitxa, el pantògraf és un aparell que sorprèn i motiva i per això recomana 
que cada alumne construeixi el seu propi pantógraf o que constati que hi ha materials d’ús 
diari que poden portar a resultats didàctics ben interessants en aquest sentit.

També ens diu que si es fan servir barres de meccano perforades s'aconsegueix l'avantatge de 
poder canviar fàcilment la raó de l'homotècia. Això darrer i la possibilitat que cada alumne 
“tingui a l’abast” el seu propi pantògraf i hi practiqui, amb la possibilitat de variar la raó 
d’homotècia, i d’aquesta manera experimentar amb precisió i conjecturar és el que ens mostra 
una activitat de GeoGebra que s’ha preparat per complementar l’activitat experimental 
assenyalada. 

En la mateixa pàgina web on està emmagatzemada l’activitat ja es donen idees per al seu ús 
individualitzat a la classe. 

• Experimentar, tot movent lliurement el llapis i observar. 
• Fixar el llapis sobre un objecte i observar novament.
• Finalment convindrà tornar a experimentat amb diferents longituds de les peces de 

Meccano,  observar quina és la raó de l’homotècia i conjecturar com es pot deduir (o 
calcular-la  si els alumnes ja tenen prous recursos matemàtics) 

És interessant, des del punt de vista de l’ús del GeoGebra explicar que si teníem un punt L 
que es podia moure lliurement i una figura F  (a la imatge anterior, la “caseta” CC) el 
comandament L=punt[F] fa que el punt L passi a ser un  punt sobre F.   Perquè L torni a ser 
un punt lliure bastarà definir-lo novament com un punt “numèric”, per exemple L=(0,0).  Per 
aquesta raó, en aquest cas, s’ha deixat la finestra d’entrada accessible en l’exportació a .html  i 
també la barra d’eines per si es vol construir algun altre objecte.
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3.2 L’inversor de Peaucellier

El punt de partença d’aquesta darrera part de la comunicació és ben diferent dels altres. En 
aquest cas la idea sorgeix d’una classe d’aprenentatge de la geometria amb GeoGebra a l’aula 
d’informàtica. 

Profe, para qué sirve este icono?20 

L’explicació porta cap al concepte d’inversió, una transformació geomètrica allunyada de les 
aules de secundària des de fa molts anys (segurament des que es va deixar d’impartir el 
PREU, Curso Preuniversitario, l’any 1971) i tampoc no gaire present a les aules 
universitàries. En aquesta transformació geomètrica determinades rectes es transformen en 
circumferències i recíprocament. 

Com es fa una recta?21

El problema enunciat en el títol pot semblar absurd: tothom sap que a la geometria euclidiana 
una recta es fa amb un regle! Però un regle és una eina imperfecta, perquè s'ha de fer amb 
un altre regle; una circumferència, en canvi, no necessita una altra circumferència per ser 
produïda. Per això, el problema del traçat d'una recta es va plantejar i es va resoldre entre els 
segles XVIII i XIX. En el seu origen hi hagué la construcció de Watt, que es va emprar a les 
màquines de vapor; i no es va resoldre fins Peaucellier, com a subproducte de la recerca d'un 
mecanisme que realitzés inversions.

A la pràctica, la realització d’una inversió permet la conversió d’un moviment circular en 
rectilini, cosa que era imprescindible per a l’aplicació de les màquines de vapor: per això la 
primera solució (aproximada) per a la recerca d’un mecanisme que fes aquesta transformació 
s’atribueix al mateix Watt que va inventar la màquina de vapor. Ara bé, el problema no va ser 
resolt exactament fins a Peaucellier i Lipkin22.

Vegeu dues representacions fisiques del mecanisme de Peaucellier.

                 
Oltre il compasso: la geometria delle curve. Citat a [8]      Reuleaux Kinematic Model Collection. Citat a [1]

A partir d’aquestes dues idees (explicar què és la transformació geomètrica coneguda com 
inversió i fer un model de l’aparell de Peaucellier-Lipkin) es presenta una activitat feta amb 
GeoGebra com una segona modelització de la geometria del Meccano.

20 Pràcticament la totalitat d’alumnes de l’IES Joanot Martorell, d’Esplugues, parlen en castellà habitualment.
21 Quim Castellsaguer [4]. Apartat M. El Museu imaginari.
22 A part d’altres articles que es donen a les referències, podeu consultar la Wikipedia en anglès l’article 
Peaucellier-Lipkin linkage. molt encertat i ben documentat 
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Representació amb GeoGebra de l’inversor de Peaucellier-Lipkin

En la pàgina web on està exportada l’activitat ja es donen indicacions per a la seva 
presentació. Es torna a fer servir la possibilitat de fixar “a posteriori” un punt a un objecte 
amb la comanda  P=punt[F] i també s’incorpora una animació que fa molt visual el 
funcionament del mecanisme. 

Per acabar, us diré que si voleu veure un vídeo que mostra en funcionament el mecanisme de 
Peaucellier el podeu trobar, com la imatge que hem reproduït a la pàgina anterior, a 
Reuleaux Kinematic Model Collection, 23 i, més directament , a l’adreça 
http://kmoddl.library.cornell.edu/resources.php?t=&id=162

23 Citat a [1]
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