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Resum 

Sintetitzem una recerca educativa empírica focalitzada en la visualització i la 

demostració. L’instrument metodològic de la investigació és una construcció que 

condueix al teorema del cosinus; facilita una demostració per equivalència d’àrees sense 

emprar proporcionalitat. Els resultats obtinguts fan palesa la potència de GeoGebra en la 

visualització i l’establiment de resultats conjecturals. També apunten algunes intrusions 

entre visualitzar/conjecturar i raonar/demostrar. Les conclusions finals es completen 

amb algunes reflexions sobre l’ús didàctic de GeoGebra i la construcció de coneixement 

matemàtic curricular. 

PARAULES CLAU: GeoGebra, visualitzar i conjecturar, raonar i demostrar, 

construcció de coneixement matemàtic curricular, teorema del cosinus, mètode cíclic. 

1. Introducció 

La presentació de GeoGebra realitzada pel Dr. Markus Hohenwarter el mes de maig de 

2006 va esdevenir, en la nostra comunitat, l’inici de la implementació a les aules d’un 

software de matemàtica dinàmica de distingit pronòstic. Software lliure i codi obert són 

algunes de les característiques que faciliten el seu ús tant als centres educatius com als 

habitatges, tant per als estudiants com per als professors, tant per emprar aplicacions 

com per generar-ne de noves. 

GeoGebra ha viscut tota una colla d’actualitzacions en aquests darrers anys que el fan 

encara més fructuós. Dijous, 25 de maig de 2006, es va realitzar la presentació del 

programa per part de l’autor a la Universitat Autònoma de Barcelona. En la rèplica que 

vam realitzar, disponible a Pujol (2006), emfasitzàvem la necessitat que GeoGebra 

incorporés la possibilitat de generar macroconstruccions, és a dir, que els usuaris en 

poguessin aprofitar les prèviament realitzades en d’altres de posteriors. Aquesta i moltes 

altres actualitzacions són ara ja una realitat. 

L’increment gradual i progressiu de recursos informàtics als centres educatius, així com 

a les famílies, possibilitarà encara més el seu ús. La disponibilitat de maquinari 

informàtic va en augment i l’adaptabilitat de GeoGebra a les necessitats dels usuaris és 

manifesta. Així doncs, sembla que la infraestructura relativa a maquinari i programari 

no són en cap cas un impediment per a la implementació de l’esmentat software. 

D’altra banda, l’ensenyament de la matemàtica a través de la resolució de problemes 

possibilita un aprenentatge útil per als alumnes que seguiran estudis amb posterioritat a 

l’ensenyament secundari, però alhora, permet incidir en l’adequat desenvolupament 

competencial d’aquells que es dedicaran a branques del coneixement allunyades de la 

matemàtica en estudis superiors, formatius o en el camp laboral. 
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En aquesta comunicació focalitzem l’atenció en l’efecte que té GeoGebra en 

l’assoliment de les competències que es desprenen de la visualització així com de les 

que brollen d’un ensenyament que atén el raonament i la prova. Una recerca educativa 

empírica ens permetrà analitzar els encerts, així com les dificultats i confusions dels 

estudiants. L’instrument metodològic emprat és una construcció que condueix al 

teorema del cosinus. No és la nostra intenció aprofundir en aquest punt, però cal 

destacar que condueix a demostrar el teorema del cosinus per equivalència d’àrees i 

això proporciona un mètode molt més elemental que utilitzar proporcionalitat. 

Per afavorir la comunicació hem disposat un espai web. En ell s’hi poden trobar dos 

vídeos, dues miniaplicacions de JAVA (applets), els instruments metodològics i de 

recollida de dades emprats en la fase empírica de la recerca i un recull dels resultats 

obtinguts: http://www.xtec.cat/~rpujol1/ACG/2009/.  

2. Una construcció que convida a la visualització i a la demostració 

L’any 2006 el professor Xavier Valls de la Universitat Autònoma de Barcelona va 

coincidir amb una construcció que condueix al teorema del cosinus pel cas obtusangle i 

ens la va fer a mans. Per tal de comunicar-la facilitem dues vies. Per una banda 

proporcionem un vídeo que la descriu. A més, tot seguit l’esbossem i alhora mostrem 

les qüestions que alimenten l’instrument de recollida de dades que emprem en la fase 

empírica de la recerca. 

Considerem un triangle  amb l’angle  obtús. Construïm el quadrat  que té 

 per costat i que conté el triangle inicial. Amb costat  construïm el quadrat  

que no conté el triangle inicial. Ens preguntem com obtenen els alumnes la mesura de 

l’angle . Potser la visualitzen; potser raonen fent del complementari de l’angle 

 la clau de la seva resposta. 

Considerem tot seguit el triangle  i demanem la mesura de l’angle . La 

igualtat dels triangles  i  pot ser visualitzada. Tanmateix, els costats  i 

 són iguals, per ser-ho d’un mateix quadrat. Anàleg és el cas dels costats  i . El 

que actualment anomenem criteri CAC d’igualtat de triangles, també atès en la 

proposició 4 del primer llibre dels Elements d’Euclides, permet consolidar aquest fet. 

Demanar als estudiants per l’angle , conegut l’angle , condueix al treball 

amb angles que es difereixen en mig angle recte. Tanmateix, aquesta igualtat podria ser 

divisada i no argumentada per l’estudiant. 

La construcció del paral·lelogram del qual coneixem els vèrtexs ,  i , així com els 

costats  i , ens permet obtenir el quart vèrtex . Interrogar els estudiants per 

l’angle  pot conduir a un resultat conjectural que pren la seva força en l’evidència 

empírica. Tot i així, acceptar la igualtat dels angles oposats d’un paral·lelogram, 

proposició 34 del llibre I dels Elements d’Euclides, i imposar que la suma dels seus 

angles interiors és un angle complet, permet consolidar el fet que l’angle demanat és 

l’angle  del triangle inicial. 

La igualtat dels triangles  i  pot ser visualitzada. Però, de la mateixa manera 

que hem remarcat en el paràgraf anterior, es pot consolidar pel criteri CAC.   

http://www.xtec.cat/~rpujol1/ACG/2009/
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El quadrat  que té per costat  i que no talla el paral·lelogram anterior més enllà 

del segment a partir del qual el construïm, ens condueix a preguntar per l’angle . 

Sembla raonable esperar que els participants en la fase empírica de la recerca abordin el 

seu còmput imposant que junt amb els altres tres angles amb els que comparteixen el 

punt , sumen un angle complet. Però divisar la figura reclama un resultat conjectural 

per a l’esmentat angle. 

El segment  permet finalitzar la construcció i són diverses les preguntes que afloren. 

Quina és la mesura l’angle ? A partir de la figura sembla raonable conjecturar la 

igualtat amb l’angle  del triangle inicial. A més, rectes paral·leles tallen rectes 

paral·leles determinant angles alterns interns iguals i també alterns externs iguals, 

conseqüència de la proposició 29 del primer llibre dels Elements d’Euclides. Demanar 

per l’angle  torna a conduir l’estudiant a imposar que la suma de tres angles 

sumen un complet. La cerca dels angles  i  sembla plausible; la seva 

consolidació fa brollar de nou el criteri CAC d’igualtat de triangles. 

Conjecturar la igualtat dels dos paral·lelograms és esperable a la vista de la figura 1. 

Atesa la informació de què disposem, la seva consolidació s’esdevé a partir de la 

comparació de costats i angles coneguts. Anàlogament succeeix amb els quatre 

triangles. Així, els dos paral·lelograms  i  són iguals; també els quatre 

triangles , ,  i . A més, la suma de les àrees dels dos quadrats 

 i  més la dels dos paral·lelograms  i  coincideix amb la del 

quadrat . 

 

Figura 1. Una construcció que condueix al teorema del cosinus pel cas que el triangle sigui obtusangle. 
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La igualtat dels triangles  i , així com la dels triangles  i , poden 

ser visualitzades a través de la miniaplicació de java disponible en l’espai d’aquesta 

comunicació, referenciada a la introducció. En aquesta miniaplicació només cal 

arrossegar el punt  sobre el punt  i després el punt  sobre el punt on es trobava . 

La potència de GeoGebra és tal que la miniaplicació esmentada pot ser una drecera que 

condueixi a obviar els raonaments anteriors. És convenient que la visualització supleixi 

a la prova en un ensenyament obligatori? I en un de postobligatori? Visualitzar? 

Demostrar? O potser visualitzar i demostrar?                           

3. Visualitzar i demostrar 

La prova o demostració ha tingut papers ben diferents en l’ensenyament de la 

matemàtica al llarg del darrer segle. Reflexionem en primer lloc sobre la posició 

d’alguns autors del període esmentat. Preguem excuses pel gran cúmul d’aportacions 

relatives a la demostració que obviem. Mirem de ser, almenys en una certa mesura, 

representatius d’algunes de les posicions més destacades. 

En una conferència realitzada per David Hilbert (1993, p. 24) el dia 11 de setembre de 

l’any 1917 deia: «Si observem de prop una teoria determinada, reconeixerem en ella un 

reduït nombre de proposicions distingides que serveixen de fonament per a la 

construcció de l’entramat de conceptes que hem esmentat. A partir d’aquestes 

proposicions i en base a principis lògics, podem obtenir en la seva totalitat l’edifici 

conceptual que rau en la disciplina en qüestió».  

Una certa quantitat de proposicions distingides les acceptem també en l’actualitat a 

l’ensenyament de la matemàtica. L’alumne/a pot experimentar i descobrir que queda 

determinat un triangle quan coneixem dos dels seus costats  i l’angle que delimiten. Un 

altre exemple el podem trobar en la construcció d’un paral·lelogram a partir de dos 

parells de rectes paral·leles que es tallen entre sí; els angles oposats són iguals. De fet hi 

ha un ampli ventall de proposicions distingides que les acceptem quan ens les trobem i 

l’esmentat ventall s’estén tant com calgui. Podríem dir que treballen, encara que potser 

no ho fem explícit, en un sistema axiomàtic lax. 

Permeteu-nos un exemple. En la figura 1 l’alumne pot apreciar que els segments  i 

 són iguals, per ser costats d’un mateix quadrat. També els segments  i  són 

iguals pel mateix motiu. Els angles  i  coincideixen, per tenir el mateix 

angle complementari. Així, si acceptem el criteri CAC d’igualtat de triangles, tenim que 

 i  són iguals. La transparència amb la qual acceptem el criteri CAC 

d’igualtat de triangles l’hem transferit a la igualtat dels triangles  i . És a 

dir, si el criteri CAC és cert aleshores també ho és la igualtat dels triangles. 

Passada la primera meitat del segle XX George Pólya (1966b) destacava en un vídeo 

editat per The Mathematical Association of America: «Primer cal descobrir, desprès 

demostrar [...] la matemàtica en la seva presentació final consisteix en demostracions, 

però la matemàtica en el seu procés de gestació consisteix en descobriments». En el cas 

que ens ocupa primer cal observar que els triangles  i  són iguals; si un 

alumne no se n’adona, com se li pot demanar que ho demostri? Cal afegir que el 

raonament i la prova es poden incorporar a l’ensenyament obligatori gràcies al fet que 

no estan necessàriament vinculats al llenguatge formal. Una demostració es pot fer de 

paraula, no cal necessàriament escriure-la en llenguatge algebraic. A més, i emprant les 
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paraules de Paul Halmos (2006, p. 72): «La millor notació és l’absència de notació; 

sempre que pugueu evitar usar un complicat aparell alfabètic, eviteu-ho». 

En el seu tercer llibre dirigit a la didàctica de la matemàtica Pólya (1981, Vol. II, p.116) 

exposa: «El mestre de matemàtiques ha de familiaritzar tots els seus alumnes des dels 

més elementals nivells amb el raonament demostratiu: deixeu-los aprendre demostrant». 

Concretament sobre l’aprenentatge de la matemàtica Pólya (1966a, p. 467) expressa: 

«Si l’aprenentatge de la matemàtica té alguna cosa a fer en el descobriment d’aquesta 

ciència, cal donar a l’estudiant l’oportunitat que faci problemes en què primer intueixi i 

després provi alguns fets matemàtics en un nivell apropiat». 

Per què deu ser important que els alumnes es familiaritzin amb la demostració? Tal com 

diuen John Mason, Leone Burton i Kaye Stacey (1988, p. 141): «El raonament 

matemàtic és una actitud, una posició davant del món», i afegeixen (p. 163): «Pensar 

matemàticament no és una finalitat per sí mateixa; és un procés a través del qual podem 

incrementar les nostres possibilitats d’elecció. I per ser una manera de procedir, té unes 

aplicacions molt àmplies, no només per enfrontar-se a problemes matemàtics o 

científics, sinó molt més generals». Al llarg de la vida hom viurà situacions en les quals 

la realitat es contraposa amb l’experiència; el que sembla no sempre es correspon amb 

el que ens trobem. Fins i tot, tal com diu Pólya (1966a, p.30): «En la nostra vida 

personal ens aferrem amb freqüència a il·lusions. En altres paraules: no ens atrevim a 

examinar certes creences, que podrien contradir-se amb l’experiència, per por a destruir 

el nostre equilibri personal». 

En l’actualitat el currículum de l’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat 

contemplen el raonament i la prova com a formes de desenvolupar coneixements. En el 

corresponent a l’educació secundària obligatòria es concreta: utilitzar la visualització, el 

raonament matemàtic i la modelització geomètrica per descobrir i provar propietats 

geomètriques i per resoldre problemes. El treball conjectural i demostratiu té una 

poderosa incidència en les competències matemàtiques descrites en els currículums 

vigents. Focalitzem l’atenció en l’ensenyament descrit i ens preguntem, com aborden 

els alumnes les qüestions descrites anteriorment? Visualitzen la mesura de cadascun 

dels angles demanats? Consoliden els seus resultats conjecturals? 

4. Recerca educativa empírica 

Cadascun dels interrogants que es trobaran els estudiants en el vídeo emprat en la fase 

empírica de la recerca poden ser tractats almenys de dues maneres. Cal exceptuar la part 

final de la construcció que rau en la cerca d’una relació entre el segment  i els costats 

i angles del triangle inicialment considerat. Per aquest motiu dirigim la fase empírica de 

la recerca a un grup d’alumnes d’entre 14 i 15 anys i excloem l’esmentada part final. 

La població objecte de la recerca està formada pels estudiants d’una matèria optativa de 

tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria de l’IES de l’Arboç. Es tracta de dotze 

nois i sis noies entre els quals n’hi ha quatre que formen part d’un grup amb adaptació 

curricular, dos nois i dues noies. L’experimentació es realitza en la segona i tercera 

sessions del curs acadèmic 2009/2010; concretament els dies vint-i-u i vint-i-tres de 

setembre de 2009. En la primera sessió es va realitzar la presentació entre professor i 

alumnes així com de la pròpia matèria. Per tant, prèviament a la segona i tercera sessió 
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no hi ha hagut interacció entre professor i estudiants. Aquest fet ens permet analitzar les 

dades sense haver de desgranar la incidència del docent en les respostes dels discents. 

L’objectiu general d’aquesta investigació rau en discernir si els participants en la fase 

empírica de la recerca consoliden, proven o demostren els resultats conjecturals que es 

desprenen de la construcció o interpreten com un fet inqüestionable el coneixement que 

s’esdevé de la visualització. 

Per assolir l’esmentat objectiu emprem com a instrument metodològic el vídeo relatiu a 

la construcció del teorema del cosinus pel cas obtusangle. Aquest vídeo consta de tres 

parts. Les dues primeres es corresponen amb el que els alumnes van poder visualitzar en 

cadascuna de les dues sessions. La tercera part del vídeo no va ser mostrada i no forma 

part de l’instrument metodològic de la fase empírica de la recerca. Tanmateix, l’hem 

inclòs per mostrar la transparència amb què, dos anys després, es pot reprendre la 

construcció per concloure en el teorema del cosinus pel cas obtusangle. Incloem també 

una miniaplicació de java que tracta el cas particular que condueix al teorema de 

Pitàgores. Finalment incloem un vídeo que tracta el cas acutangle. 

Simultàniament a l’instrument metodològic hem emprat instruments de recollida de 

dades que es concreten en vuit informes de resolució, disponibles en el mateix espai 

web. Cadascun dels vuit informes es correspon amb cadascun dels vuit interrogants que 

es formulen en el vídeo. 

Les vuit qüestions es poden ubicar en quatre blocs, cadascun d’ells caracteritzat per un 

determinat contingut matemàtic. Els prenem com indicadors útils per alimentar 

l’assoliment de l’objectiu general tal com mostrem tot seguit: 

A. Mesurar un angle quan en coneixem uns altres i també la suma de tots ells. 

B. Emprar el criteri CAC d’igualtat de triangles. 

C. Obtenir els angles interiors d’un paral·lelogram quan en coneixem un. 

D. Determinar la igualtat de dos o més angles quan dues rectes paral·leles són 

tallades per una tercera. 

Aquests quatre indicadors estan vinculats amb els vuit instruments de recollida de 

dades, dissenyats en forma d’informes de resolució, segons la taula següent: 

 

 Instr.1 Instr.2 Instr.3 Instr.4 Instr.5 Instr.6 Instr.7 Instr.8 

Ind. A         

Ind. B         

Ind. C         

Ind. D         

 

Taula 1. Vincles entre les qüestions dels instruments i els indicadors de l’objectiu general de la recerca. 

 

Una primera anàlisi de les dades recollides mostra que els resultats que es desprenen de 

la implementació dels instruments de recollida de dades es poden englobar en alguna de 

les categories de resposta següents:  

I. No visualitza el resultat. 
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II. Visualitza el resultat però no el consolida. 

III. Visualitza el resultat i també el consolida. 

Afrontem l’anàlisi de les dades recollides tot mantenint la flexibilitat necessària per 

modificar-les, si s’escau. Tanmateix, no ha mostrat l’esmentada necessitat. En l’espai 

web referenciat de la comunicació es pot consultar el detall dels resultats; tot seguit 

mostrem un extracte: 

 

 
Categoria de 

resposta I 

Categoria de 

resposta II 

Categoria de 

resposta III 

Indicador A 24% 54% 22% 

Indicador B 28% 67% 6% 

Indicador C 50% 50% 0% 

Indicador D 11% 83% 6% 

 28% 64% 8% 

 

Taula 2. Síntesi de resultats obtinguts. En l’espai web de la comunicació es poden consultar els resultats 

que es desprenen de cada instrument així com la ubicació de cada participant per categories. 

 

La discussió dels resultats permet almenys dos nivells de gradació. La síntesi que tot 

just acabem de disposar revela una part important d’alumnes que visualitzen els 

resultats però no els consoliden. Tanmateix, un estudi més detallat dels resultats 

profereix diverses particularitats que exposem tot seguit. 

El cinquè instrument de recollida de dades demana raonar la mesura d’un angle quan en 

coneixem uns altres tres i sabem que la suma de tots quatre és un angle complet. 

L’alumne amb número de registre 10 tira (dibuixa) el segment , que no oferíem en la 

construcció, i considera el triangle . Afirma, basant-se en la seva percepció 

empírica, que aquest triangle és igual que el donat inicialment i conclou correctament.  

El setè instrument de recollida de dades demana raonar la mesura d’un angle quan en 

coneixem uns altres dos i sabem que la suma de tots tres és un angle complet. L’alumna 

amb número de registre 6 visualitza la igualtat dels dos paral·lelograms de la 

construcció que es mostra en la figura 1 i conjectura correctament l’angle demanat. 

Així, l’estudiant suposa el que de fet pretenem veure. En la seva resposta no esmenta 

que la suma de l’angle buscat més un recte i l’angle  és un angle complet. En aquest 

cas la visualització ofusca el raonament demostratiu.  

Davant d’aquest mateix instrument de recollida de dades, el setè, l’estudiant amb 

número de registre 16 es basa en la igualtat dels dos paral·lelograms per obtenir l’angle 

demanat. Així doncs en un primer moment la visualització li permet respondre el que se 

li demana. Tanmateix, tot seguit aprecia que la suma de l’angle demanat més dos angles 

coneguts és un angle complet. 
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Figura 2. Resposta d’un alumne recollida de l’informe de resolució corresponent al setè instrument. 

 

Tant la visualització com el raonament es desencadenen a la cerca del que se li demana. 

Apreciem però que l’estudiant pren com a hipòtesi el que se li demana com a tesi. 

Reflexa això, per tant, una manca de reflexió sobre quin és el paper de la demostració en 

matemàtiques. En l’instrument vuitè el mateix l’alumne suposa la igualtat de dos 

triangles per obtenir dos dels seus angles, quan està suposant el que es vol veure.  

En el segon instrument de recollida de dades es demana la mesura de l’angle . El 

discent amb número de registre 7 no visualitza el resultat. Imposa que la suma dels 

angles interiors del triangle és un angle pla i després d’una sèrie de raonaments 

imprecisos afirma que els angles surten ―per inèrcia‖. L’esmentat discent s’ofusca a 

trobar directament un raonament que el condueixi a l’angle buscat; l’estudiant no 

comença per visualitzar i conjecturar. 

5. Construcció de coneixement matemàtic curricular: el teorema del cosinus 

Cal tenir en compte que els problemes, a més d’aplicar el coneixement adquirit en altres 

contextos, han de possibilitar la construcció del coneixement matemàtic i mostrar-ne la 

seva utilitat. Aquesta afirmació la podem consultar en el currículum corresponent a 

l’educació secundària obligatòria, disponible en el Decret 143/2007 i publicat en el  

DOGC núm. 4915. Es correspon amb el vuitè ítem del decàleg de Pólya per a mestres 

(1981, Vol. II, p.116): «Estar a l'aguait d'aquelles característiques del problema que 

s'està treballant i que poden ser útils en la resolució de problemes posteriors». 

Reprenem la construcció en el punt d’arribada aconseguit. El que se segueix es pot 

veure en la tercera part del vídeo corresponent a la construcció del teorema del cosinus 

pel cas obtusangle. Tal com es pot observar en la figura 1, perllonguem el segment  

fins que talli el segment  en el punt que anomenem . La visualització ens permet 

afirmar la perpendicularitat entre els segments  i . Un recompte d’angles en el 

triangle  permet consolidar aquest resultat conjectural. L’esmentada 

perpendicularitat fa de la longitud del segment  l’altura del paral·lelogram . Per 

a l’alumne familiaritzat amb la trigonometria això és . L’àrea del 

paral·lelogram  és, per tant, . Com que l’àrea del quadrat gran 

coincideix amb la suma de les àrees dels dos quadrats petits més l’àrea dels dos 

paral·lelograms, tenim el que anomenem teorema del cosinus pel cas obtusangle:      
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La construcció condueix, per tant, a un resultat útil per a problemes posteriors. El 

teorema del cosinus pel cas obtusangle ha estat descobert i provat. A més, quan en la 

miniaplicació modifiquem el vèrtex  per tal que el triangle  sigui rectangle, 

visualitzem el teorema de Pitàgores (figura 3) i ens trobem davant d’una construcció 

que suggereix la seva prova. 

 

Figura 3. Figura que es desprèn de la construcció inicial pel cas que el triangle sigui rectangle. 

Però, i el cas acutangle? La mateixa construcció ens condueix a la figura 4, més confosa 

en un primer intent d’interpretació. Tal com es pot veure en el vídeo dirigit al cas 

acutangle, disponible en l’espai web d’aquesta comunicació, l’àrea del quadrat gran 

coincideix amb la suma de les àrees dels dos quadrats petits menys l’àrea dels dos 

paral·lelograms. Així doncs: 
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Figura 4. Construcció que condueix al teorema del cosinus pel cas que el triangle sigui acutangle. 

Unificar ambdós resultats, el que es desprèn del cas obtusangle i el que ho fa del cas 

acutangle, requereix acceptar que . Si per a l’alumne el cosinus 

d’un angle agut és una relació entre dos costats d’un triangle rectangle, ben curiós li ha 

de resultar que el cosinus d’un angle obtús sigui negatiu. De fet un triangle rectangle no 

pot tenir un angle obtús!  

Històricament, tal com apunta Hans Freudenthal (1983, p. 433), el motiu al qual deuen 

la seva existència els nombres negatius va ser la necessitat de donar validesa general als 

mètodes de resolució d’equacions. Si ens comportem amb coherència amb el que 

haurien fet els nostres avantpassats, amb anterioritat a l’acceptació del nombre negatiu, 

el teorema del cosinus descobert a partir de la construcció emprada en aquesta 

comunicació tindria dos resultats: un pel cas acutangle i un altre pel cas obtusangle. En 

el cas que ens ocupa, acceptar que  ens permet unificar ambdós 

resultats en un de sol. 
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Així doncs, tal com apuntem a Pujol (2008), el problema provoca una ampliació del 

concepte de nombre entès fins a cert moment com a expressió de quantitat. Si acceptem 

la importància de la història de la matemàtica com a eix vertebrador del seu 

ensenyament, aleshores, la reflexió epistemològica mostra que el nombre negatiu forma 

part d’un llenguatge construït lentament i històrica; reincidint en l’assoliment de la 

competència en expressió cultural i artística, tal com es descriu en el currículum (DOGC 

4915, p. 21927). 

6. Conclusions i reflexions 

La majoria d’alumnes fan ús de la visualització per tal de respondre les qüestions que 

perceben gràficament. Tanmateix, no destaca en les seves respostes una patent distinció 

entre resultats conjecturals, basats en l’evidència empírica, i resultats demostrats, que 

prenen la seva força en premisses i arguments transparents pel discent. La consolidació 

de resultats conjecturals no sembla tenir un paper protagonista. Tanmateix per a una 

quarta part dels participants les dades recollides desprenen un intent, sovint estèril, de 

raonar les respostes que proposen; prendre com a premisses el que se’ls demana que 

argumentin n’és un exemple. 

El pensament espontani que presideix la vida quotidiana, propi del sentit comú, 

s’aprecia en les respostes de més de la meitat dels estudiants. Tanmateix, també hi ha 

una menor quantitat d’ells, una quarta part aproximadament, que cerca respostes basant-

se en coneixements previs però sense fer ús de la visualització. Per a aquests sembla que 

a la classe de matemàtiques el sentit comú deixi de tenir un paper rellevant. 

Escoltades les dades recollides i atesos els referents teòrics exposats podem concloure 

que per a més de la meitat dels estudiants, aventurar conjectures, qüestionar les seves 

pròpies explicacions, així com cercar claredat i precisió, són comportaments que cal 

potenciar amb la finalitat de millorar el pensament crític. Per als alumnes que 

fonamenten el seu coneixement només en el sentit comú i l’evidència empírica, un ús 

adequat de GeoGebra és necessari per afavorir l’assoliment de dos aspectes fonamentals 

de la competència matemàtica: pensar i raonar matemàticament. 

Altrament, per a aproximadament una quarta part dels participants les dades recollides 

revelen un abandonament del sentit comú a la classe de matemàtiques; GeoGebra pot 

provocar situacions en les quals l’evidència empírica requesti el seu aflorament. 

Potenciar l’experimentació, la cerca de patrons, regularitats i invariants a partir de 

l’observació i visualització és necessari per a aquests discents. Aquest tipus d’actuació 

en l’ensenyament de la matemàtica incideix en una competència bàsica i fonamental per 

a la vida en la nostra societat, que en el currículum vigent se l’ha anomenat 

―competència en el coneixement i interacció amb el món físic‖. 

Tal com s’apunta en el currículum (DOGC 4915, p. 21927), les matemàtiques són un 

instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i, per tant, cal fomentar la visualització 

i el sentit comú de tots els discents; la potència de GeoGebra té un paper protagonista en 

aquest aspecte. Alhora, la matemàtica constitueix un conjunt de sabers d’un gran valor 

cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera 

crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual. En aquest segon 

punt cal un ús didàctic de GeoGebra per emfasitzar l’evolució del pensament espontani 

cap a un pensament més crític. 
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Pocs anys després del naixement de GeoGebra l’impacte d’aquest software de 

matemàtica dinàmica en les classes de matemàtiques està, allà on s’estigui espletant, 

capgirant el panorama educatiu. L’ús de GeoGebra a les aules viu en aquests moments 

una primera etapa, la seva implementació. No trigarem gaire temps a veure la incidència 

que té en les competències matemàtiques; però també en d’altres competències 

bàsiques. 

Suggerim un ús didàctic de GeoGebra que faciliti l’experimentació com a punt de 

partida de la resolució de problemes, potenciï la cerca de patrons, regularitats i 

invariants a partir de l’observació i el treball intuïtiu, amb la finalitat de fomentar la 

formulació de resultats conjecturals. Tot seguit l’esmentat ús ha de facilitar que els 

alumnes expressin oralment i per escrit els seus resultats conjecturals, participant així de 

l’assoliment de les competències lingüístiques, principalment les comunicatives, però 

també facilitant una incorporació, potser lenta, però gradual del llenguatge matemàtic. 

«Cal tenir en compte que els problemes, a més d’aplicar el coneixement adquirit en 

altres contextos, han de possibilitar la construcció del coneixement matemàtic i mostrar-

ne la seva utilitat» (DOGC 4915, p. 21928). La construcció suggerida en aquesta 

comunicació pot ser visualitzada pels alumnes de 3r curs d’ESO, tot i les dificultats 

relatives a la seva argumentació. A més del desenvolupament de les competències que 

es desprenen d’un ensenyament basat en la resolució de problemes, propicia una 

visualització del teorema de Pitàgores, potser nova per alguns discents, i dóna un camí 

per a una demostració. En virtut del mètode cíclic (espiral o helicoïdal), dos anys 

després es pot reprendre per construir el teorema del cosinus pel cas obtusangle i també 

pel cas acutangle, tot facilitant una reconsideració del nombre negatiu que conclou amb 

el conegut resultat general per a qualsevol triangle que hom anomena en l’actualitat 

teorema del cosinus. Com apunta Pedro Puig Adam (1960, p. 100): «La facultat 

d’abstracció no es desenvolupa raonant in abstracto sinó començant pel concret». 

Finalment, si de la resolució de problemes no es desprèn la construcció de coneixement 

matemàtic curricular aleshores, de ben segur que brollaran sessions en les quals 

l’objectiu, explícit o no, serà instruir, d’alguna altra manera, uns determinats continguts 

curriculars ja que, els continguts ensenyats són accessibles, però les competències 

assolides viuen en el terreny de l’aprenentatge i tenen una lenta incorporació en 

l’estructura cognitiva dels estudiants. Si compartim aquestes reflexions, encara que 

sigui en una petita mesura, estarem d’acord que la formació del professorat pren 

novament un rellevància cabdal.  
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