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La proposta d’aquesta paradeta és presentar alguns problemes de caire geomètric per tal 

d’experimentar com, mitjançant les eines (especialment) geomètriques, els atributs d’objectes, i el 

dinamisme del GeoGebra, podrem no només dibuixar i observar les propietats que ens ells 

s’exposen, sinó també, i aquí ve el més interessant, construir, conjecturar, comprovar i generalitzar 

les relacions que s’hi esdevenen. I no tan sols això, sinó que, a més, tal com també exposa Pep 

Bujosa, es fa evident com el GeoGebra ens pot permetre verificar-les d’una manera més simple que 

la fins ara més habitual. És amb aquestes opcions de treball on el GeoGebra pot donar un punt afegit 

al procés d’ensenyament – aprenentatge de les matemàtiques i que, per tant, cal aprofitar. 

En cada una de les situacions geomètriques exposades, es 

troben aspectes especials, ja sigui per les eines de GeoGebra 

que necessita, per les decisions que (a nivell de coherència, 

didàctic...) pot comportar, o pels atributs que GeoGebra 

proporciona per poder-ho comprovar. Aquestes idees que 

apareixen quan realitzem les activitats són, justament, les que, 

com a docents, haurem de tenir molt clares a l’hora d’elaborar 

els nostres materials o quan voldrem que els alumnes 

investiguin allò que els proposem.  

Com bé ens deia Mark Dawes en les IV Jornades de l’ACG, a l’hora d’utilitzar el GeoGebra, i en funció 
de la finalitat didàctica que en vulguem extreure, ho podem fer de tres maneres diferents, però no 
exclusives i que es poden complementar: 

1. Per il·lustrar o demostrar 
2. Per realitzar una activitat guiada  
3. Per investigar 

Anem doncs a utilitzar el GeoGebra per, proposada una situació geomètrica, construir-la i investigar 

les relacions que s’hi troben o s’hi poden trobar. 

Blocs de problemes. 

 Còniques. Construcció. 

 Corbes. Construcció. 

 Cercles/Circumferències. Relacions. 

 Polígons. Relacions. 

Observacions. 

 Treballarem amb la versió 4.2 del GeoGebra. 

 En general, es treballarà només amb La zona gràfica i amb les eines que apareixen en la 

Barra d’eines associades a aquesta vista.  

 Puntualment s’utilitzarà alguna comanda que s’haurà d’introduir a través de la Línia 

d’Entrada. 
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 Cal tenir present que, a partir de les construccions que es fan, sempre es poden crear altres 

eines que poden fer servir a posteriori en altres situacions. Recordem que les eines es creen 

accedint a la pestanya Eines del menú principal del GeoGebra. 

 Serà bo modificar les propietats dels objectes: etiquetatge, aparença, color... amb els quals 

es treballin per poder-los identificar i manipular millor. Això es pot aconseguir fent botó dret 

del ratolí a sobre de l’objecte | Propietats i entrant a les pestanyes Bàsic, Color i Estil, 

respectivament. 

 En el cas de treballar amb construccions, pot anar bé recordar que disposem de les opcions 

de passos d’una construcció: 

o Visualitza | Passos de la construcció o Ctrl+Shift+L per editar / seleccionar els passos 

que voldrem que es puguin veure de manera seqüencial. 

o  Botó dret en Zona gràfica | Barra de navegació per poder guardar la construcció 

amb el tutorial de la construcció i servir de pauta per qui llavors la vulgui reseguir. 

 Les construccions han de ser consistents, és a dir, que es mantinguin encara que es canviïn 

els estats inicials. Això suposa suposa pensar bé amb la geometria i relacions que s’han de 

mantenir abans de crear-la. 

 

Enunciats.  
(clica el número de problema per trobar els passos de la construcció i la solució comentada) 

CÒNIQUES. CONSTRUCCIÓ Objectes necessaris. 
Comentaris 

1 Donada una circumferència, considerem un punt F en un dels 
seus radis.  
Situem un punt P en la circumferència i trobem la recta 
perpendicular al segment FP en el punt P.  
En moure P per sobre de la circumferència, què descriuen les 
perpendiculars als segments FP? 

Circumferència i els seus 
elements. 
Recta perpendicular 
 
 
 

2 Donada una recta, considerem un punt exterior no molt llunyà 
a ella. Anomenem F aquest punt.  
A sobre de la recta, fixem un punt P i definim el segment FP. 
Trobem la recta perpendicular al segment FP en el punt P. 
En moure P per sobre de la recta, què descriuen les 
perpendiculars als segments FP? 

Recta perpendicular 
 
 
 
 

3 Definim dues circumferències concèntriques de centre l’origen 
de coordenades i de radis a i b, respectivament, amb a>b>0. 
Tracem una semirecta d’origen el centre de la circumferència 
que talli les dues circumferències alhora. Anomenem A al punt 
en què talla la circumferència de radi a, i B, al punt en què talla 
la circumferència de radi b.  
Definim la perpendicular a l’eix d’abscisses que passa per A i la 
perpendicular a l’eix d’ordenades que passa per B. Determinem 
el punt intersecció I d’aquestes dues rectes.  
Què determina aquest punt intersecció I en moure la semirecta 
a sobre de les circumferències? 
 

Circumferències i els seus 
elements. 
Semirecta 
Punts intersecció 
Recta perpendicular 
 
Abans de començar cal 
estudiar com establir la 
relació entre els radis. 
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Quina relació hi ha d’haver entre els radis de les 
circumferències perquè l’àrea compresa entre les dues 
circumferències coincideixi amb l’àrea de l’objecte que es 
determina en moure el punt intersecció? Seria interessant 
descobrir-ho. Com t’ajudaries de les eines del GeoGebra per 
investigar-ho? 

4 Donada una recta, sigui P un punt a sobre d’ella i F un punt 
exterior a la recta. Dibuixem la circumferència que passa per F i 
és tangent a la recta en el punt P.  
Què defineixen els centres de les circumferències tangents que 
s’obtenen en moure el punt P al llarg de la recta? 

Circumferència 
Circumferència tangent a 
una recta 
 
Cal decidir com construir la 
circumferència tangent a la 
recta: 

 Fent la construcció com 
si fos en regle i compàs. 

 Usant l’eina Mediatriu 
del GeoGebra. 

5 Donat un punt P interior a una circumferència, determinem una 
circumferència que passa per P i és tangent a la circumferència 
en un punt A. Què determinen els centres de les 
circumferències tangents que es determinen en moure el punt 
A per la circumferència? 
 
Què succeeix si el punt P és extern a la circumferència? 

Circumferències tangents 
 
Cal decidir com construir la 
circumferència tangent a la 
1a circumferència: 

 Fent la construcció com 
si fos en regle i compàs. 

 Usant l’eina Mediatriu 
del GeoGebra. 

 

CORBES. CONSTRUCCIÓ Objectes necessaris. 
Comentaris 

6 Considerem una circumferència de centre O, fixem dos punts a 
sobre de la circumferència i determinem els punts notables del 
triangle OAB. 
Què determina el baricentre del triangle OAB en moure B al 
llarg de la circumferència? 
Què determina l’ortocentre del triangle OAB en moure B al 
llarg de la circumferència? 
Què determina l’incentre del triangle OAB en moure B al llarg 
de la circumferència? 
Què determina el circumcentre del triangle OAB en moure B al 
llarg de la circumferència? 

Circumferència 
Triangle 
Punts notables d’un triangle 

0 Considerem una circumferència i els extrems, A i B, d’un dels 
seus diàmetres. Tracem la tangent a la circumferència en B i, en 
aquesta tangent hi fixem un punt P. Considerem la distància d 
entre P i B. 
Definim el segment AP i creem la circumferència de centre A i 
radi d. Obtenim un punt intersecció. L’anomenem I. 

Circumferència: centre punt i 
centre radi. 
Recta tangent a un punt d’ 
una circumferència en un 
punt  
Cal decidir si es fa com la 
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Què verifica aquest punt I? 
Què determinen aquests punts I en moure el punt P al llarg de 
la tangent de la circumferència en B? 

perpendicular del radi que 
uneix el centre amb el punt 
en qüestió o bé usant el 
comandament 
Tangent[<punt>, <cònica>] 

8 Considerem una circumferència i fixem un punt A a sobre 
d’ella. Tracem la tangent a la circumferència en el punt A.  
Fixem un punt P i determinem el punt de tall entre la recta 
tangent i la perpendicular a  la tangent que passa per aquest 
punt P. 
En funció de si el punt P es troba a sobre de la circumferència, 
és interior o exterior a ella, què determinen els punts 
intersecció entre les rectes tangents en A i les seves 
perpendiculars per P en moure A al llarg de la circumferència? 

Circumferència 
Recta tangent a un punt d’ 
una circumferència en un 
punt  
Cal decidir si es fa com la 
perpendicular del radi que 
uneix el centre amb el punt 
en qüestió o bé usant el 
comandament 
Tangent[<punt>, <cònica>] 
 
És possible fixar P perquè 
sigui sempre interior, perquè 
quedi fixat a sobre de la 
circumferència o que sigui 
lliure. Estudia les opcions de 
punts nous...  

0 Considerem una circumferència i els extrems, A i B, d’un dels 
seus diàmetres. Tracem la tangent a la circumferència en A i 
fixem un punt P a sobre de la circumferència. Determinem el 
punt intersecció entre la recta que determinen B i P i la recta 
tangent a la circumferència en A. 
Trobem la recta paral·lela a la tangent en el punt P i, tot seguit, 
la recta perpendicular a la recta tangent en el punt intersecció. 
Anomenem M el punt intersecció entre aquestes dues rectes.  
Què determina aquest punt en moure P per la circumferència? 

Circumferència 
Recta tangent a un punt d’ 
una circumferència en un 
punt  
Cal decidir si es fa com la 
perpendicular del radi que 
uneix el centre amb el punt 
en qüestió o bé usant el 
comandament 
Tangent[<punt>, <cònica>] 

 

CERCLES/CIRCUMFERÈNCIES. RELACIONS. Objectes necessaris. 
Comentaris 

0 Considerem una circumferència c de centre O i una 
circumferència c’ de centre O’ tangent interior a c en el punt B. 
Determinem el diàmetre AB de c, la tangent AC a c’ en D, la 
tangent AE a c’ en F i sigui I el punt intersecció entre dl 
diàmetre AB i el segment DF. Què podem dir de I? 
Com ho podem comprovar?  

Circumferències tangents. 
Rectes tangents. 
Punts notables d’un triangle. 

0 Sigui AB el diàmetre d’una circumferència de centre O i sigui BC 
el costat d’un pentàgon regular inscrit en ell.  
Considerem l’arc de la circumferència relatiu al costat BC i 
determinem el seu punt mitjà. Diem-li D.  
Tracem les rectes relatives als segments AB i CD, i sigui E el seu 

Polígons inscrits en una 
circumferència.  
Punt mitjà d’un arc. 
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punt intersecció. Definim el punt F com la intersecció entre el 
costat BC del pentàgon i el segment AD. Considerem la 
perpendicular al diàmetre de la circumferència que passa per 
F. Obtenim el punt G.  
Observes alguna relació?  
Fixa’t amb el segment GE i un radi de la circumferència. 

0 Donat un triangle acutangle determinem el seu ortocentre H. 
Tracem les tangents des d’A a la circumferència de diàmetre 
BC. Siguin M i N els punts de tangència sobre la circumferència. 
Què podem dir dels punts H, M i N? 
Ho podem afirmar, també, per a triangles no acutangles? 

Punts notables d’un triangle 
(ortocentre). 
Rectes tangents a una 
circumferència. 

 

POLÍGONS. RELACIONS  

0 Considerem un triangle rectangle ABC, amb l’angle recte en B. 
Marquem l’altura BD corresponent al costat AC. Considerem la 
bisectriu l’angle A i sigui E el punt en què talla el costat BC. 
Què podem dir dels segments BE i BF? 
Ho podem generalitzar també per als triangles no rectangles?  

Triangles. Tipus. 
Altures. Bisectrius.  

0 Trobem l’ortocentre O d’un triangle ABC acutangle. Sigui F el 
punt mitjà del costat AC i M el punt mitjà de BO. Traça els 
segments FM i el segment que uneix els punts de tall de les 
altures corresponents als costats AB i BC. Què pots dir d’aquets 
dos segments?  
Aquesta relació es manté per altres tipus de triangles? 

Triangles. Tipus. 
Punt mitjà. 

0 Donat el paral·lelogram ABCD, considerem la diagonal AC. Fixem 
un punt E en AD i tracem el segment BE. Sigui F el punt 
d’intersecció entre AC i BE.  
Quina relació descobrim entre els segments AE, AD, AF i CF? 

Paral·lelograms. Vigilem bé a 
l’hora de construir-lo! 
Proporcionalitat. 

0 Donat el paral·lelogram ABCD, considerem la diagonal AC. Fixem 
un punt E i tracem la recta BE, de manera que talla la diagonal 
AC en el punt F i el costat AD en el punt E. Comprova que el 
segment BF és la mitjana geomètrica de FG i FE. És a dir, que es 
verifica que BF=sqrt(FG·FE) 

Paral·lelograms. Vigilem bé a 
l’hora de construir-lo! 
Mitjana geomètrica. 

 

Més problemes geomètrics: 

Al web http://www.gogeometry.com/problem/index.html es troben un gran ventall de problemes 

geomètrics molt interessants, entre els quals s’hi troben els últims aquí exposats. Són una bona 

oportunitat de portar l’alumnat a treballar i conèixer els objectes i relaciones treballades a l’aula, 

però des d’una vessant potser més nova per a ells. Deixeu-los fer realment de matemàtics i que 

construeixen, investiguin, comprovin i generalitzin, a l’hora que apliquen tots aquells termes que han 

anat apareixent a l’aula. Que s’ajudin del GeoGebra per certificar relacions i propietats. Que puguin 

fer del GeoGebra una eina per arribar al descobriment i a fer el pas per a la demostració. 

  

http://www.gogeometry.com/problem/index.html
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Construccions i comentaris. Solucions. 

CÒNIQUES. CONSTRUCCIÓ. 
Arxiu. Passos de la construcció.  

Comentaris. 
Elements comprovació. 

1. Conica1.ggb 
 

 
 
 

 
 
 

Activar la Traça (de la recta 
perpendicular) 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
 

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada.  
Si guardem l’applet amb l’animació 

activada, en tornar-lo a obrir 
apareixerà el botonet del Play! 

 
Podem netejar les traes: 

Ctrl+F  
 
 

2. conica2.ggb 
 

 
 

 

 
 
 

Activar la Traça (de la recta 
perpendicular) 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
 

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada.  
Si guardem l’applet amb l’animació 

activada, en tornar-lo a obrir 
apareixerà el botonet del Play! 

 
Podem netejar les traes: 

Ctrl+F 

3. conica3.ggb  
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Activar la traça  
(del punt intersecció I). 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
 

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada.  
Si guardem l’applet amb l’animació 

activada, en tornar-lo a obrir 
apareixerà el botonet del Play! 

 
Podem netejar les traes: 

Ctrl+F 
 
 
 
 
 
 
Per a descobrir la relació de les àrees: 
Creem l’el·lipse corresponent amb el 
comandament El·lipse i, per exemple, 
fem visible el valors dels objectes que 
relacionem. 

4. conica4.ggb  

 
Mediatriu “amb regle i compàs”. (conica4.1.ggb) 

 
Activar la traça (del centre de la 

circumferència tangent). 
Botó dret a l’objecte| Activa el traç  

 
Podem animar la traça! 

Botó dret a l’objecte| Animació 
activada. Si guardem l’applet amb 
l’animació activada, en tornar-lo a 

obrir apareixerà el botonet del Play! 
 

Podem netejar les traes: 
Ctrl+F 

 
En aquest punt, utilitzem l’eina 
Mediatriu per poder definir la 
circumferència tangent. 
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En aquest 2n cas, utilitzem l’eina 
Compàs per poder definir la 
mediatriu. 
 

5. conica5.ggb 
 

 
 

Mediatriu “amb regle i compàs”. (conica5.1.ggb) 
 

 

 
 

Activar la traça (del centre de la 
circumferència tangent). 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
 

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada. Si guardem l’applet amb 
l’animació activada, en tornar-lo a 

obrir apareixerà el botonet del Play! 
 

Podem netejar les traes: 
Ctrl+F 

 
 
 
En aquest punt, utilitzem l’eina 
Mediatriu per poder definir la 
circumferència tangent. 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest 2n cas, utilitzem l’eina 
Compàs per poder definir la 
mediatriu. 
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CORBES. CONSTRUCCIÓ. 
Arxiu. Passos de la construcció. 

Comentaris. 
Elements comprovació. 

6. corba1.ggb 
 

 
 

Hem creat les eines per a cada punt notable. Com ho fem? 
 

 

 

 

 
 

Creem el punt notable i una volta fet, anem a Eines|Crea una 
nova eina: 
 

 Objectes de sortida: el punt notable 

 Objectes d’entrada: els 3 vèrtex del triangle 

 Nom i icoan: el nom del punt notable i si volem, la 
imatge. 
 

 
Activar la traça (del centre de la 

circumferència tangent). 
Botó dret a l’objecte| Activa el traç  

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada. Si guardem l’applet amb 
l’animació activada, en tornar-lo a 

obrir apareixerà el botonet del Play! 
Podem netejar les traes: Ctrl+F 

 
Per a la construcció de cada punt 
notable haurem de tenir en compte 
a partir de quines rectes es 
determinen. 
 

 Per al baricentre, calen les 
medianes: fem la perpendicular 
al punt mig de cada costat. 

 Per al circumcentre calen les 
mediatrius: usem l’eina 
Mediatriu.  

 Per a l’incentre calen les 
bisectrius: usem l’eina Bisectriu 

 Per a l’ortocentre, calen les 
altures: fem la perpendicular a 
cada costat pel vèrtex oposat. 
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7. corba2.ggb 

 

 
Activar la traça (del punt 

intersecció). 
Botó dret a l’objecte| Activa el traç  

 
Podem animar la traça! 

Botó dret a l’objecte| Animació 
activada. Si guardem l’applet amb 
l’animació activada, en tornar-lo a 

obrir apareixerà el botonet del Play! 
 

Podem netejar les traes: Ctrl+F 
 
 
 
 
Aquí hem fet la tangent com la 
recta perpendicular al diàmtre AB.  
Ho hauríem pogut fer usant el 
comandament de GeoGebra 
Tangent[<punt>,<circumferència>] 

8. corba3.ggb 

 

Podem fixar que P sigui interior a c: 
Donant color a l’interior de la 
circumferència i usant Punt en un 
objecte; que estigui a sobre de la 
circumferència: usant Punt nou a 
sobre de la circumferència; que 
sigui lliure: Punt nou a fora 
d’aquesta regió  o a dintre de la 
circumferència sense omlir. 
Fixem-nos amb les diferents 
definicions. 
 
Aquí hem fet la tangent usant el 
comandament de GeoGebra 
Tangent[<punt>,<circumferència>]. 
 

Activar la traça (del punt 
intersecció). 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
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9. corba4.ggb 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí hem fet la tangent usant el 
comandament de GeoGebra 
Tangent[<punt>,<circumferència>] 
 
 

Activar la traça (de l’últim punt 
intersecció). 

Botó dret a l’objecte| Activa el traç  
 

Podem animar la traça! 
Botó dret a l’objecte| Animació 

activada. Si guardem l’applet amb 
l’animació activada, en tornar-lo a 

obrir apareixerà el botonet del Play! 
 

Podem netejar les traes: Ctrl+F 
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CERCLES/CIRCUMFERÈNCIES. RELACIONS. 
Arxiu. Passos de la construcció. 

Comentaris. 
Elements comprovació. 

 
10. g713.ggb 

 

 
 

 
 
 
Per a determinar la circumferència 
tangent interior hem pintant 
l’interior de la circumferència, hem 
usat l’eina Punt en un objecte (el 
cercle) i hem fet servir l’eina  
CircumferènciaTagent creada a 
partir d’una activitat anterior. 
 
 
 

Amb el comandament 
CircumferènciaInscrita[<triangle>]

, hem creat la circumferència 
inscrita al triangle. 

Amb el comandament 
Centre[<circumferència>] hem fet 

aparèixer el centre de la 
Circumferència inscrita que és, 

justament, l’incentre. Es veu 
clarament que el punt intersecció 

coincideix amb ell. 
 

Què succeeix si ho volem 
comprovar amb l’eina Relació 

entre dos Quins dos objectes 
compararíeu?. Què diu el 

GeoGebra en comparar-los? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI Jornada Didàctica Matemàtica d'ABEAM 
Facultat de Matemàtiques i Estadística UPC 
Barcelona, 9 de novembre de 2013 
 

Curiositats geomètriques amb GeoGebra 

 
11. g655.ggb 

 

 

 
 
 
Per a dibuixar el pentàgon inscrit 
de manera consistent, abans de 
crear-lo hem determinat l’angle 
360º/5 per poder fixar 
correctament el 2n vèrtex a sobre 
de la circumferència,  una volta 
fixat el 1r. 
 
Fixats el 1r i 2n vèrtex, usem l’eina 
Poligon regular de 5 costats. 
 
Trobem el punt mitjà de l’arc usant 
la Bisectriu de l’angle base. 
 
 
 

Tracem el segment GE i un radi de 
la circumferència. Usem l’eina 

Relació entre dos objectes. Què 
succeeix? Què ens porta a pensar el 

missatge que apareix? 
 

També podem activar l’etiqueta de 
cada objecte amb l’opció Valor 

amb la precisió que vulguem 
(Opcions | Arrodoniment)  
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12. g021.ggb 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trobem l’ortocentre com la 
intersecció de les altures del 
triangle, enteses com la 
perpendicular als costats que 
passen pel vèrtex oposat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trobem les tangents usant l’eina 
Tangent 
 

Tracem la recta definida per dos 
dels tres punts i, a banda 

d’observar que el 3r punt també es 
trobi en la recta, ho comprovem 

amb l’eina Relació entre dos 
objectes. 
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POLÍGONS. RELACIONS. 
Arxiu. Passos de la construcció. 

Comentaris. 
Elements comprovació. 

 
13. g541.ggb 

 

 
 

 
 
 
Com que comencem imposant que 
el triangle és rectangle, però 
llavors es vol generalitzar, 
considerem l’angle com un Punt 
lliscant que permeti llavors, 
estudiar altres casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinem la bisectriu de l’angle 
amb  l’eina Bisectriu. 
 

Com que es tracta d’una relació 
numèrica, podem fer servir l’eina 
Longitud perquè es generi el text 

que conté la longitud d’aquests dos 
segments. Podem especificar fins a 

quin ordre volem aproximar el 
valor. Per això anem a 

Opcions/Arrodoniment. 
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14. g704.ggb 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usem l’eina Relació entre dos 
objectes per esbrinar la relació que 

esperem. Fixem-nos bé amb el 
missatge que ens apareix.  

Potser dóna peu a parlar de més 
idees... 
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15. g833.ggb 

 

 
 

 
 
 
Per mantenir els costats 
pararel·lels dos a dos ens ajudem 
de rectes paral·leles i 
perpendiculars, a sobre de les 
quals podem definir el polígon 
paral·lelogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens ajudem del comandament 
TextValorExacte[] que aproxima al 
màxim nombre de dígits els valors 

que necessitem mesurar i de les 
operacions que es requereixen 

entre aquests valors. 
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16. g834..b 

 

 
 

 
 
 
 
Per mantenir els costats 
pararel·lels dos a dos ens ajudem 
de rectes paral·leles i 
perpendiculars, a sobre de les 
quals podem definir el polígon 
paral·lelogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ens ajudem del comandament 
TextValorExacte[] que aproxima al 
màxim nombre de dígits els valors 

que necessitem mesurar i de les 
operacions que es requereixen 

entre aquests valors. 

 

 

Construccions comentades. Solucions. 

La relació de construccions relatives als problemes proposats, es troben a: http://ves.cat/hq6R 
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