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POTENCIAL D ’UTILITZACIÓ DE
 GEOGEBRA  

 PER A TOTS ELS NIVELLS 
 EN TOTES LES MATÈRIES 
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LES TIC AMB GEOGBRA 
         Dins de la perspectiva d’integració de les Tecnologies de  la

 Informació i de la Comunicació (TIC) en l’ensenyament, em limitaré
 essencialment a l’ús de simulacions i d’activitats interactives en
 l’aprenentatge dels alumnes en Matemàtiques i en Física al nivell
 de secundària. Però aviat serà necessari establir un marc més
 ampli cap a d’altres disciplines i cap a les competències 
 elementals associades als programes de la primària. D’altra banda
 és interessant constatar que totes les institucions estan manifestant
 un interés creixent en les TIC i en les simulacions a l’ensenyament,
 una conseqüència, sens dubte, de la informatització de la societat,
 tant en el sentit de la informàtica com en el de la comunicació. 
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ENFOCAMENT PEDAGÒGIC 
  No es pot oblidar el fet de que la majoria d’institucions educatives o

 organismes que desenvolupen o experimenten simulacions ho fan
 quasi sempre segons el corrent constructivista (o  raonament
 hipotètico- deductiu) que caracteritza la filosofia educacional actual
 en el marc de situacions complexes d’aprenentatge (veure sobre això
 el programa d’avaluació internacional: PISA *). 

  Des d’un punt de vista purament disciplinar, pel que fa a les
 Matemàtiques, la lliçó amb l’ús de les TIC (i, per tant, amb GeoGebra)
 va introduir una perspectiva experimental en les Matemàtiques com ja
 n’existeix una en les Ciències: és l’enfocament d’investigació en el
 qual està inclós l’enfocament experimental. 

  Aquesta manera de fer implica canvis importants a diferents nivells. 
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L‘INTERÈS PER L‘ALUMNE 
  Els alumnes « construeixen » el seu propi saber (es vol que

 l’alumne sigui l’actor dels seus aprenentatges i de la seva
 formació). 

  La simulació i la visualització permeten als alumnes entendre
 nocions considerades més avançades que el seu nivell
 d’aprenentatge. Semblaria que les imatges dinàmiques i
 interactives permeten als estudiants captar el sentit de
 coneixements que són la base d’aprenentatges posteriors. 

  Amb les simulacions, com amb els programes de geometria
 dinàmica, els errors ja no són considerats ni com a fracassos ni
 com a faltes sinó més aviat com a estimulants, desencadenants
 de noves idees amb l’objectiu de trobar solucions al problema.  

  La simulació multiplica les formes de representació complexa i
 permet establir lligams entre elles.  

  Els alumnes desenvolupen altres competències a més de les de
 la pròpia matèria. 
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  Les simulacions permeten als ensenyants entendre millor les grans 
idees i els problemes que sostenen l’ensenyament de les ciències, 
abordar la importància dels conceptes previs i millorar la pedagogia.  

  La simulació dóna més temps per individualitzar l’ensenyament (fins i tot 
amb la classe sencera perquè permet exterioritzar el que pensen els 
alumnes i copsar així millor les dificultats i les possibilitats de remediar-
ho). 

  L’ensenyant ja no és el que té el saber absolut ni el centre de la classe. 
Més aviat ha de concentrar-se al nivell dels processos i dels 
enfocaments d’aprenentatge de l’alumne i acompanyar-lo en la 
comprensió del desenvolupament dels seus propis coneixements.  

L‘INTERÈS PEL PROFESSOR 
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  Els ensenyants són els primers implicats en la implementació de les
 simulacions en la classe i en la utilització de programaris dinàmics. És
 doncs essencial que disposin de tots els mitjans necessaris. La necessitat
 d’alliberar-se de les restriccions materials i econòmiques constitueix un
 primer pas.  

  No es tracta aleshores de que cada ensenyant es converteixi en
 programador o en un expert en ciències informàtiques sinó en un usuari
 coneixedor de les possibilitats de que disposa per a la seva pedagogia.  

  L’ús de simulacions demana trobar un equilibri apreciable entre una activitat
 massa oberta (situació problema) o un guiatge massa precis (curs
 magistral). 

  No es senzill canviar la forma d’ensenyar quan ja es porten uns quants
 anys a l’ensenyament. Els ensenyants han de rebre una formació
 adecuada, tan en en el pla informàtic com en el pedagògic. 

LA FORMACIÓ DELS ENSENYANTS 
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QUADRE PEDAGÒGIC I APLICACIÓ PRÀCTICA 

Concretament, per posar en marxa situacions i activitats interactives amb
 GEOGEBRA, podem distingir al menys dues formes d’abordar la utilització de
 les TIC en funció dels coneixements proposats i de les competències que es
 busquen (deixaré de banda la cerca en Internet que es pot fer fora de classe) 

Ensenyament col·lectiu                    Ensenyament individual 

Segons les disponibilitats horàries i els medis materials de que es disposa, els
 dos mètodes poden coexistir ja sigui en paral·lel ja com a complement l’un de
 l’altre. 
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Classe sencera amb un dispositiu
 de projecció o millor amb una

 pissarra digital interactiva. 

Laboratori d’informàtica o classe
 taller amb nombre limitat
 d’alumnes per ordinador. 

Activitats de simulacions,
 presentacions i d’animacions. 

Activitats interactives de
 construccions i de correcions

 d’errors. 

Comprensió de nocions i de bases
 lligades a la materia que s’ensenya. 

Consolidacions i conceptualització
 de nocions i de bases. 
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GEOGEBRA PER LES MATEMÀTIQUES 

Evidentment, el paper essencial de GeoGebra és el de dibuixar i construir figures
 lligades a les competències de la geometria plana pero això seria limitar aquest
 magnífic programa a tasques massa senzilles. Oblidem massa sovint que GeoGebra
 disposa, de fa poc, d’un full de càlcul integrat. 
Sense prejudici d’altres eines i aplicacions específiques (simuladors, applets
 específics, programari de presentacions animades (swf o ppt), graficadors, etc…)
 GeoGebra pot ser suficient per cobrir pràcticament el conjunt de competències en
 Matemàtiques: GeoGebra (geometria, algebra i funcions d’una banda) i un full de càlcul
 (aritmètica, que forma part de l’algebra, estadística i probabilitats) i eines d’animació
 amb cursors, dirigits o no per javascript. 

GEOGEBRA 

Geometria
 plana 

Geometria a l’espai i 3D 

Calcul vectorial 

Algebra 

Trigonometria 

Aritmètica 

Funcions 

Probabilitats 
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Un altre avantatge de Geogebra és que les construccions poden fer-se només
 amb el ratolí sense haver de perdre el temps amb condicions sintàctiques
 supèrflues per l’aprenent i inútils en el marc d’un aprenentatge. Encara hi ha,
 d’altra banda, massa usuaris que escriuen els comandaments sense saber
 utilitzar els menús de forma intuïtiva. 
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CREACIÓ DE RECURSOS 
Carpetes dinàmiques 

Format ggb Format html 
• Travail i enregistrament directament en 
l’arxiu inicial. 

• Perill de perdre tot l’arxiu de treball. 

• Travail en línia i possibilitat de desar l’arxiu 
amb un altre nom. 

• Impossible perdre tot l’arxiu de treball en el 
servidor. 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/centreaccuma.htm 

Construcció en format propri (ggb)         Full dinàmic dirigit (html) 



GeoGebra 

13 

PRINCIPALS AVANTATGES DE GEOGEBRA 

 Activitat de l’alumne  
 Modelitzatió  
 Representacions múltiples  
 Experimentacions dirigides  
 Facilitat d’ús 
  Interactivitat 
 Activitat dinàmica 
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GEOGEBRA = ACTIVITAT DINÀMICA 
Molts usuaris inexperts creuen  
que GeoGebra només dona una 
imatge fixe de la construcció.  

És una llàstima i és fals.  

Comentaris (font: I2geo) 

Figura per conjecturar la suma de les mesures
 dels angles d'un triangle. No serveix per a la
 demostració. Les preferències en les mesures
 dels angles no són les adequades.  

Excepte si el mateix arxiu en línia... 
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EXEMPLES D’UTILITZACIÓ DE GEOGEBRA 
  Visualització 

Els alumnes poden « veure » els conceptes 
abstractes. 

  Representacions 
Els alumnes elaboren conceptes i integren models. 

  Experimentacions 
Els alumnes conjecturen. 
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GEOGEBRA I EL FULL DE CÀLCUL INCORPORAT 
El full de càlcul de GeoGebra és una nova funcionalitat, certament limitada,
 però molt útil per aplicacions senzilles en Matemàtiques. És clar que no es
 tracta de comparar aquest full de càlcul amb altres programmes específics
 dels quals no citaré el nom mentre que GeoGebra és un programa gratuït, 
 multi-plataforma i dinàmic de Matemàtiques per a l’ensenyament que inclou la
 Geometria, l’Àlgebra, l’Anàlisi i més encara. 
Integrada en la darrera versió de GeoGebra, aquesta nova eina permet abordar
 més fàcilment els càlculs terciaris i les bases de la Estadística i les
 probabilitats. També permet transcriure antics arxius de fulls de càlcul en
 arxius GeoGebra però no hi ha automatisme en aquesta transferència de
 dades i el procediment resulta llarg i carregós. 

Excel GeoGebra 
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El full de càlcul 
GeoGebra integrat 

Estadística i 
probabilitats 

Iteració i mètode 
d ’Euler 

Conversió d ’unitats Operacions 
financeres 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Tableur/tableur.htm 
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GEOGEBRA I LA GEOMETRIA A L ’ESPAI 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Espace/Espace.htm 

Cal una versió de 
GeoGebra 3D independent 
o integrada en el menú de 
la versió existent? 

Ni una cosa ni l’altre. És 
possible fer arxius 3D a 
partir de la versió inicial 
de GeoGebra.  
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GEOGEBRA I LA GEOMETRIA A L ’ESPAI 
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GEOGEBRA I LES PROBABILITATS  

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Probabilte/Probabilites.htm 
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GEOGEBRA : L ’ARITMÈTICA I L ’ÀLGEBRA 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Arithme/arithmetiques.htm 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Algebre/Agebre.htm 
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GEOGEBRA : LA TRIGONOMETRIA I ELS VECTORS 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Trigono/trigonometrie.htm 
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PERÒ GEOGEBRA NO ÉS NOMÉS PER
 LES MATEMÀTIQUES. 

Geogebra pot fer-se servir en altres matèries a banda de les
 Matemàtiques: 
• Ciències Físiques 
• Ciències de la naturalesa 
• Arts plàstiques 
• Tecnologia 
• Geografia 
………… 

I certament més camps encara si es pot crear una emulació. 
Es poden abarcar tots els nivells d’ensenyament des del parvulari fins a
 l’ensenyament superior. 



GeoGebra 

24 

Les Ciències Físiques tractan competències comunes amb les
 Matemàtiques. Les activitats estan, molt sovint, associades a
 animacions i simulacions d’experiències o de treballs pràctics. Els
 objectius de la simulació són a la vegada pedagògics i didàctics.  
L’interés de les activitats basades en la simulació amb ordinador s’ha
 posat de manifest des de fa temps per diferents treballs basats en la
 relació entre el món real i el de la teoria o, fins i tot, sobre l’opció
 explícita de treballar en « el món de les teories i dels models ».  

GEOGEBRA I LES CIÈNCIES FÍSIQUES 
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http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Sciences/centreaccusci.htm 
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GEOGEBRA I LES CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

Activitat de visualització i 
d’esquematització 

Activitat d ’associacions  
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GEOGEBRA I LES ARTS 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/art/ARTGEOGEBRA.htm 
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PERQUÈ NO LA GEOGRAFIA AMB
 GEOGEBRA? 

http://splashscuola.altervista.org/esercizi/
geogebra/4-italia_regioni_01.shtml 
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GEOGEBRA I LA TECNOLOGIA 
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ENIGMES I ASTÚCIES 



GeoGebra 

31 

GEOGEBRA  
NO ÉS SOLAMENT 

 L’ENSENYAMENT SECUNDARI O EL
 SUPERIOR 
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      GEOMETRIA A L’ESCOLA PRIMÀRIA 

Ne seria millor fer-ho amb GEOGEBRA? 
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GEOGEBRA PER L’ESCOLA PRIMÀRIA 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Elementaire/Elementaire.htm 

http://splashscuola.altervista.org/esercizi/geogebra/geogebra_elementare.shtml 



GeoGebra 

34 

GEOGEBRA EN EL PARVULARI 

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/Preelement/PREELEMENT.htm 
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Per aquests dos nivells d’ensenyament (primària i parvulari), es pot comprovar, sense 
que sorprengui, que els alumnes es troben més a gust per fer construccions 
geomètriques que per utilitzar les propietats d’una figura o un teorema així com per 
raonar i conjecturar.  
Seria preferible que el desenvolupament de GeoGebra passés per una barra de menu 
específica per l’escola primària incorporant-hi directament les eines virtuals de mesures i 
de construccions. 
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GEOGEBRA EN EL PROJECTE INTERGEO 

El projecte consisteix en donar support i millorar l’ensenyament de les 
Matemàtiques amb l’ajut d’un ordinador. Encara que hi ha nombrosos 
exemples d’activitats útils creades amb l’ajut de programmes de geometria 
interactiva, la geometria dinàmica encara no s’utilitza regularment a classe. De 
fet, molts ensenyants o no coneixen les noves possibilitats o bé no poden 
accedir als recursos necessaris.  

Un format d’arxiu comú per un programa de geometria interactiva serà 
subministrat. El consorci del projecte inclou les principals firmes comercials i 
de Codi obert dels programaris de de geometria interactiva. Aquest format 
permetrà als ensenyants utilitzar el contingut independement del programa que 
facin servir. A més, els experts en pedagogia de les Matemàtiques podran 
posar a prova el material per valorar la seva qualitat i fer accessibles a tothom 
les dades obtingudes.  
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És un projecte ambiciós, federador però que planteja moltes preguntes de 
fons enacra sense resposta actualment. El meu entusiasme inicial s’ha 
refredat una mica a mesura que ha anat avançant el projecte. 
Efectivament, els objectius del projecte estan ara per ara en una fase de 
complexificació i de burocratització (potser exigida per Europa). L’accés 
aleatori als recursos es sembla ara més a un recorregut de combatent que 
a un lloc de descàrregues senzilles. 

Com es poden fer coexistir els programaris gratuïts i els comercials? Com 
que les filosofies de les dues entitats són diametralment oposades en la 
lògica econòmica actual, jo ja he escollit el meu camp. El procediment de 
classificació per competències, es correspon realment al que busca l’usuari 
final? 
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Quines són les competències
 relacionades amb aquesta activitat? 
Cada usuari hi veurà, sens dubte, ítems
 que ni l’autor havia arribat a pensar. 

Efectivament, la descripció de les activitats en termes de competències i el
 sistema emprat per a la classificació no són precisament senzills. En aquest
 sentit, la utilització de competències o ítems enunciats per qui ha concebut
 l’activitat no es correspon forçosament amb les competències trobades per
 l’usuari. 
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CONCLUSIÓ 
La utilització de GeoGebra i de la geometria dinámica en general obre
 perspectives interessants per a la millora dels aprenentatges dels alumnes,
 no només per a les Ciències i les Matemàtiques sinó també per altres
 disciplines i en tots els nivells d’ensenyament. Aquestes activitats influeixen
 en el comportament de l’alumne fent-lo més actiu i reactiu tot permetent-li
 múltiples formes de representacions. Això modifica també el paper de
 l’ensenyant que pot permetre’s d’individualitzar el seu ensenyament,
 d’exterioritzar el que pensa l’alumne i de prendre el paper de guia.  

Les simulacions aporten també canvis a nivell del context d’aprenentatge
 tendint més cap a una aproximació lligada al procés d’investigació,
 multiplicant el nombre d’experimentacions i permetent experiències
 impossibles de fer en el context d’una classe tradicional. 

Finalment, les activitats interactives i dinàmiques influeixen també en els
 continguts ensenyats en el sentit de que les simulacions permeten explorar
 conceptes més abstractes o de nivell més alt i, de manera general, una millor
 comprensió de les nocions ensenyades. Ara cada ú és lliure de decidir de fer
 servir-les o no però espero haver estat prou convincent per influir en la seva
 elecció. 
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ENSENYAR ÉS UNA PROFESSIÓ 

APASSIONANT I DIFÍCIL 

PERÒ 

TOT RESULTA MÉS SENZILL
 AMB GEOGEBRA. 

Markus Hohenwarter 
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 GeoGebra User Forum 

www.geogebra.org/forum    

Annexe 1 
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GeoGebraWiki 

www.geogebra.org/wiki  

Annexe 2 
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Upload Manager 

http://www.geogebra.org/en/upload/ 

Annexe 3 
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*PROGRAMA PISA Annexe 4 

(acrònim per a Programa internacional pel seguiment dels coneixements dels
 alumnes) És un conjunt d’estudis de la OCDE amb l’objectiu de medir els
 resultats dels sistemes educatius dels països membres: La seva publicació és
 trianual. El primer estudi es va fer l’any 2000. 
PISA 2006 fa referència a 57 països i evalua el nivell dels joves de 15 anys
 amb una prioritat, aquest any, per a la cultura científica. Els joves francesos es
 situen una mica per sota de la mitjana amb 495 punts. França, que era 10a el
 2003 baixa fins al 17è lloc. Set països passen per davant de França:
 Alemanya, Bèlgica, Hungria, Suècia, Polònia i Dinamarca. En primer lloc de la
 classificació internacional es troben Finlàndia, Hong Kong, Canadà, Taïwan i
 japó. Els Estats Units, Rússia i Espanya tenen  resultats inferiors als de
 França.  


