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Editorial
esprés de molts esforços, us presentem el número 2 de Cònica, el
butlletí de l‟ACG. Surt a la llum en un moment especial per a la comunitat
d‟usuaris del GeoGebra: a l‟agost de 2011 es presenta a Linz l‟esperada
versió 4 del programa. Ja fa temps que l‟hem pogut tastar en les successives
versions beta i, realment, representa un pas de gegant en el camí que fa uns
anys va començar a recórrer aquest programa. Veureu que, des de l‟aparició de
la segona finestra gràfica fins a l‟escriptura dels textos, passant per novetats en
la interfície i l‟aparició de les expressions algebraiques en LaTeX, el nou
GeoGebra té recursos que el poden fer ben diferent. Si aprofundiu una mica
més, descobrireu les múltiples novetats que presenta.

D

El procés d‟ajustament de les diferents peces ha estat exemplar. En un fòrum
públic, s‟anaven recollint els bugs detectats per persones usuàries de les
diferents comunitats internacionals. El coordinador d‟aquest fòrum contestava i
en poc temps resolia els problemes i presentava les novetats. Nosaltres hem
pogut participar activament en aquest procés, senyalant uns quants errors o
mancances que vam detectat i hem pogut comprovar l‟eficàcia del mètode de
treball. Podem afirmar que hi ha hagut una tasca col·laborativa molt important.
Ara hem d‟aprendre a utilitzar totes aquestes novetats i adaptar-les a la nostra
feina d‟ensenyants i, sobretot, les han d‟assimilar els nostres alumnes. El perill
d‟aquest creixement és que la joguina hagi perdut la senzillesa del principi i
s‟hagi complicat excessivament. A vegades, voler abastar massa pot provocar
un enlluernament inicial, que no es tradueix en avantatges tangibles en
l‟aprenentatge. Això ja es veurà, però malgrat els canvis la filosofia inicial
sembla que es manté: com més intuïtiu, més fàcil d‟aprendre.
Com podreu observar, en aquest número 2 de Cònica té una importància
destacada la tercera Jornada de l‟ACG. Us anunciem que en el proper número
dedicarem una atenció especial al GeoGebra 4.
PEP BUJOSA
Vicepresident de l‟ACG

Visita recomanada
Ara que en aquest número de Cònica comentem la III Jornada de l‟ACG, pot ser bo fer una ullada a la
II Jornada de l‟ACG (novembre de 2009). Una de les conferències plenàries la va impartir Daniel
Mentrard, professor del Lycée d‟Orleans-Tours amb el suggerent títol de Potentiel d’utilisation de
GeoGebra pour tous les niveaux dans toutes les disciplines, que va ser plenament confirmat amb el
desenvolupament de la conferència.
Que voleu trobar activitats per a la vostra filla o néta, que ha de començar P3?
Que voleu visualitzar l‟ús de les eines fonamentals de dibuix a primària?
Que necessiteu un ajut visual per una de les vostres classes de geometria 3D?
Tot ho trobareu, ja, a l‟apartat de matemàtiques amb GeoGebra del lloc web de Daniel Mentrard.

Que ho voleu per a la geometria, per al càlcul diferencial, o per a probabilitats?
Per a la física, o per a la química...o fins i tot per a la geografia?
Aneu al lloc web de Daniel Mentrard! (materials amb GeoGebra, Excel i altres recursos!!!)
Alguns pensem que aquest professor ha descobert una poció màgica que permet que els dies tinguin
50 hores o més i que és per això que pot fer tantes coses i tan ben fetes!

1
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El GeoGebra: la comunitat i el futur
MARKUS HOHENWARTER, ZSOLT LAVICZA
Des de la redacció de Cònica vam demanar a MARKUS HOHENWARTER la possibilitat de publicar la
traducció d‟un dels seus articles. Ens sentim honorats perquè va contestar afirmativament la nostra
petició i, alhora, perquè d‟aquesta manera podreu llegir amb deteniment algunes de les reflexions que
va fer en la conferència inaugural de la III Jornada de l‟ACG. Moltes de les novetats que es comenten
les tenim ben a prop, amb el GeoGebra 4, que ja serà la versió estable el proper curs!

Abstract
El GeoGebra està guanyant popularitat de manera molt ràpida per a l‟ensenyament i l‟aprenentatge de
les matemàtiques arreu del món. Actualment el programa GeoGebra ja ha estat traduït a 52 idiomes, es
fa servir en 190 països i aproximadament n‟hi ha 300.000 descàrregues cada mes.
El gran ús i el ressò del nostre programa va suggerir la creació de l‟International GeoGebra Institute
(IGI) amb l‟objectiu que esdevingués una organització virtual per a fer conèixer les múltiples iniciatives a
l‟entorn del GeoGebra i donar suport als instituts locals.
En aquest article oferim una breu introducció a la història del programa, presentem l‟àmbit de la
comunitat GeoGebra arreu del món i fem un esquema del futur del GeoGebra, tot exposant els plans de
desenvolupament del programa i d‟altres materials.

Introducció

L

'ús de la tecnologia s'està convertint en una
part substancial de l'educació d'avui. Tot i que
en la dècada les 80 i els primers anys 90,
quan les tecnologies
de la informàtica van
començar a ser àmpliament accessibles, hom va
predir que els ordinadors es convertirien ràpidament en un recurs plenament integrat en
l‟ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques1, el procés d'incorporació dels recursos
informàtics a les escoles ha estat força més lent del
que s‟havia previst.
Ara bé, actualment l‟expansió de l‟ús de la
tecnologia ha pres una nova direcció, no
convencional: un desenvolupament de baix cap a
dalt, basat en comunitats de col·laboració, amb el
catalitzador de les xarxes socials a Internet i la
possibilitat creixent de disposar de paquets de
programari lliure també d‟elaboració comunitària.
Durant les dècades anteriors es va demostrar a
bastament, en aquest camp, que un nucli ampli
d‟entusiastes pot modificar substancialment la
manera de pensar convencional pel que fa als
models de desenvolupament i innovació. L‟èxit de
projectes de codi obert com és ara el Linux, el
Firefox, el Moodle, i la Viquipèdia ens mostren que
la col·laboració i el fet de compartir poden produir
recursos molt valuosos en un ampli ventall d‟àrees
del coneixement.

1

Kaput, 1992

2

Mentre anàvem treballant en el nostre programari
lliure i de codi obert, és a dir amb el GeoGebra,
constatàvem l‟aparició d'una comunitat internacional d'entusiastes, que està creixent a un ritme
sorprenentment ràpid i vèiem, alhora, que tant als
membres d‟aquesta comunitat com al professorat
que comença a fer servir el GeoGebra els cal un
ampli suport.
A més a més d‟establir vies per aconseguir aquesta
assistència, buscàvem la manera d‟oferir un fòrum
a la comunitat per a ampliar les vies de col·laboració i comunicació.
Tenint en compte tot això, l‟equip de desenvolupament del programa vam decidir crear l‟International
GeoGebra Institute (IGI). L‟objectiu d‟aquesta
organització sense ànim de lucre és donar suport a
tots els membres de la comunitat GeoGebra
d‟acord amb les seves necessitats reals, a partir de
l‟estructura en associacions locals que són les que
poden conèixer millor què és el que convé en cada
zona.
Durant els darrers anys l‟IGI i la comunitat del
GeoGebra han tingut un impuls substancial.
En aquest article oferim un petit resum de la
història del GeoGebra i de l‟estat actual del
programari i comentem els plans que tenim per al
desenvolupament futur.

Tema d‟estudi
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Història del GeoGebra

Institut Internacional de GeoGebra

El programa GeoGebra va néixer l‟any 2002 com a
part del projecte de la tesis doctoral de Markus
Hohenwarter a la Universitat de Salzburg.

Per a poder oferir assistència, de la millor manera i
més completa, a tota la comunitat del GeoGebra, a
finals de l‟any 2007 vam crear l‟International
GeoGebra Institute (IGI). Els quatre objectius
principals de l‟IGI són:

En el seu disseny es volien combinar característiques del programari existent aleshores de
geometria interactiva (com és ara el Cabri Géomètre o el Geometer's Sketchpad) i dels sistemes
d‟àlgebra computacional (per exemple Derive,
Maple) en un entorn de treball únic, integrat i fàcil
d‟usar per a l‟ensenyament i l‟aprenentatge de les
matemàtiques2.
Aquests darrers anys el GeoGebra ha esdevingut
un projecte de codi obert, amb un equip de 15
desenvolupadors i un centenar de traductors arreu
del món.
3

La versió actual , GeoGebra 3.2, ofereix un ampli
ventall de representacions d‟objectes matemàtics
enllaçats dinàmicament4 mitjançant la visualització
en la zona gràfica, la finestra algebraica i el full de
càlcul.

1) oferir formació i suport al professorat
2) desenvolupar el programari i crear materials per
a l‟ensenyament
3) impulsar la recerca
4) arribar a les comunitats menys afavorides
L‟IGI es proposa, essencialment, ésser un paraigua
per als Instituts GeoGebra locals (GI) que ja han
estat creats o que podran crear en el futur alguns
grups de professorat o de recerca de les
universitats i també altres institucions del món de
5
l‟ensenyament .
El funcionament dels GI locals es fa d‟acord amb
els objectius de l‟IGI però posant l‟èmfasi del seu
treball en les necessitats, interessos i prioritats de
la seva zona geogràfica.

El programari, que actualment es presenta traduït a
52 idiomes, ha rebut alguns premis importants en el
camp de l‟educació, a Europa i als Estats Units
(podem esmentar EASA 2002, digita 2004,
Comenius 2004, eTwinning 2006, AECT 2008,
finalista de BETT 2009, finalista de eureleA 2009,
TechAwards 2009, NTLC 2010).
A part del seu funcionament com una aplicació
independent, el GeoGebra també permet la creació
de pàgines web interactives amb els applets
incorporats.
Aquests entorns d‟aprenentatge dirigit i d‟ajut per a
les demostracions matemàtiques són accessibles
lliurement en plataformes col·laboratives en línia
com és ara www.geogebra.org/wiki, la Wiki del
GeoGebra.

El nombre de visitants del lloc web del GeoGebra
ha anat augmentant des del 7.000 per mes de l‟any
2004 als aproximadament 600.000 visitants per
mes que hi ha actualment (vegeu la figura 1)
procedents de 190 països.

En el moment de redactar aquest article hi ha 42 GI
en 32 països (vegeu la Figura 2 o consulteu
6
www.geogebra.org/community) i creiem que tots
ells estan fent una tasca ben valuosa i interessant
per a la comunitat del GeoGebra.
El nostre nou lloc web (http://geogebra.org) ha
estat un veritable catalitzador per al desenvolupament de la comunitat internacional del GeoGebra,
perquè els GI i també altres institucions o persones
poden donar-hi notícia de les seves jornades o
tallers (www.geogebra.org/events). Hi podreu
trobar l‟anunci de nombroses i variades sessions
de treball; durant el 2011 es faran no menys de 15
conferències i jornades especialitzades en el
GeoGebra a Europa, Àsia i Amèrica.
A més a més, com una mostra del bon treball dels
GI locals podem dir que hi ha centenars d‟eficaços
formadors de GeoGebra (amb certificat en molts
casos) que ofereixen activitats per a la formació del
professorat a la seva zona. Els GI també impulsen
projectes de creació de materials, que són
importants no solament a nivell local sinó per a tota
la comunitat.
5

2

Hohenwarter & Preiner, 2007b
3
Principis de 2011, quan es va escriure l‟article
4
Hohenwarter & Jones, 2007

Hohenwarter & Lavicza, 2007
Hem actualitzat la figura 2. Ara, quan es publica Cònica-2, ja
estan reconeguts 63 GI de 44 països. Cronològicament els
darrers són Xina i Xile.
6

3
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Desenvolupament del programa
L‟equip de desenvolupadors del codi obert del
programari està treballant a hores d‟ara en la versió
4 del GeoGebra que està previst que es presenti
com la versió oficial en la International GeoGebra
Conference que es farà del 29 al 31 d‟agost de
2011 a Hagenberg, a prop de Linz, a Àustria.
En els apartats següents d‟aquest article descriurem les novetats principals d‟aquesta versió que
està a punt d‟aparèixer. Podeu anar provant les
successives versions beta a la secció “Full de ruta”
del nostre lloc web.
La interfície d‟usuari del GeoGebra 4 permet obrir
noves finestres i ofereix una gran flexibilitat d‟ús
que permet reorganitzar-les fàcilment arrossegant i
deixant anar. En cada finestra podreu tenir, a més,
barres d‟estils que us permetran canviar ràpidament, per exemple, el color, la mida o l‟estil dels
objectes seleccionats. Hi ha escenaris predefinits
que permeten canviar la presentació de la interfície
amb un simple clic; per exemple per a primària, per
a temes algebraics o per a l‟estadística.
La nova versió incorpora un teclat que es visualitza
a la pantalla i una eina retolador i altres novetats,
que mostren que el GeoGebra vol adaptar-se cada
vegada millor a les pissarres digitals i a altres
enginys.

Tema d‟estudi
De fet alguns procediments bàsics com és ara
desenvolupar una expressió o factoritzar apareixeran en una barra d‟eines específica de la finestra
CAS, que es mostrarà automàticament quan s‟obri
aquesta finestra. Una característica interessant és
la possibilitat de manipular només una part d‟una
expressió seleccionant-la amb el ratolí i clicant al
botó de l‟eina “Factoritza”, per exemple. En algunes
aules de secundària, a Àustria, ja s‟han
experimentat amb èxit
uns primers materials
d‟ensenyament i aprenentatge amb l‟ús del CAS
del GeoGebra.
Tècnicament, els motors de càlcul que s‟empren en
el context del GeoGebra són MathPiper i Maxima.
El motor MathPiper és prou petit perquè pugui ser
inclòs en els applets de Java quan es treballa en
línia; en canvi el motor Maxima només podrà
activar-se si està preinstal·lat en l‟ordinador de
l‟usuari. Sigui com sigui, el motor CAS subjacent
no és visible: el sistema d‟àlgebra computacional
del GeoGebra sempre fa servir la seva pròpia
sintaxi per als comandaments la qual, internament,
es tradueix al motor corresponent i es retorna a la
sintaxi del GeoGebra per a la sortida de resultats.
(vegeu la figura 3). S‟ha fet així perquè s‟obre la
possibilitat que en el futur, si fos necessari o es
cregués convenient, es podria millorar o canviar el
motor de càlcul.

En un altre ordre de coses, trobareu recursos per al
tractament de les corbes implícites, per a les
inequacions i la programació lineal, per a la inserció
de botons que permeten incloure línies de codi de
programació (amb els propis comandaments del
GeoGebra o amb JavaScript) i molts, molts i molts
nous comandaments que permeten investigar en
nous camps de la matemàtica. En són un exemple
els diagrames de Voronoi.
Fet i fet, doncs, el GeoGebra 4 serà molt més
potent i flexible però alhora molt més fàcil d‟usar
que les versions anteriors.

El sistema d’àlgebra computacional (CAS) del GeoGebra
Des de fa uns quants anys el GeoGebra té
incorporat un sistema CAS per al càlcul simbòlic de
derivades i integrals. Tanmateix, fins ara aquest
component del programa, molt potent, només es fa
servir de manera amagada i els usuaris no hi
poden accedir pel seu compte per a la manipulació
simbòlica d‟expressions.
Actualment estem treballant per afegir al GeoGebra
una finestra nova (CAS) que ampliarà les
possibilitats del GeoGebra pel que fa al càlcul
simbòlic i permetrà als estudiants treballar amb
fraccions, equacions i fórmules que incloguin
variables no definides. Aquest nou recurs del programa per a l‟àlgebra simbòlica serà fàcil d‟usar per
als estudiants a partir de 12 anys i estarà plenament integrat en l‟entorn dinàmic del GeoGebra.

4

El full de càlcul del GeoGebra
Com a part del GeoGebra 4, estem afegint nous
recursos i capacitats al full de càlcul que ja hi ha a
la versió 3. En particular hi hem dissenyat una
barra d‟eines específica amb la intenció de facilitarne l‟ús només amb clics del ratolí.
Pel que fa als diagrames estadístics hi haurà assistents per a elaborar-los i es podran crear histogrames, gràfics de línies o diagrames de caixa
triant entre diverses opcions (figura 4).

Tema d‟estudi
Pel que fa al treball amb el full de càlcul és
important ressaltar la nova característica d‟importació de fitxers que permetrà a l‟usuari llegir dades
de fonts externes en línia o de fitxers locals.
Amb aquesta capacitat hom podrà importar
fàcilment al GeoGebra dades de textos científics i
matemàtics i tenir-los a punt perquè siguin analitzats pels estudiants.
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GeoGebra 3D
En el context del projecte GeoGebra tenim la
intenció de crear les eines per treballar la
geometria de tres dimensions amb vista gràfica i,
alhora, amb procediments fàcils d‟usar amb el
ratolí.

També volem comentar noves prestacions en la
inclusió d‟imatges i la possibilitat d‟incloure botons,
que permetran als usuaris avançats enllaçar-hi
codis de programació basats en la pròpia sintaxi
del GeoGebra o en el JavaScript.
Tot plegat ha de permetre la creació i manipulació
interactiva d‟objectes geomètrics en 3D com és ara
punts, rectes, polígons, esferes i políedres i també
la representació gràfica de funcions de dues
variables, f(x,y).
A aquesta vista gràfica 3D s‟hi haurà de poder
accedir tant des de l‟aplicació GeoGebra instal·lada
a l‟ordinador com en applets inserits en una pàgina
web interactiva.

El projecte GeoGebraMobile
El projecte GeoGebraMobile haurà de permetre
usar miniaplicacions del GeoGebra per a la web
(també anomenades construccions interactives) en
una àmplia gamma de dispositius incloent-hi els
telèfons intel·ligents (o smartphones) com és ara el
iPhone o la plataforma Android de Google.

Per aconseguir aquest objectiu, ara com ara estem
traduint algunes parts del codi de GeoGebra al
llenguatge JavaScript, adequat per a la programació a la web.
D‟aquesta manera es podran fer servir, en línia,
materials de GeoGebra en navegadors moderns,
sense que calgui tenir-hi un connector de Java, tant
en els dispositius mòbils amb pantalla tàctil com en
els ordinadors, ja siguin fixos o portàtils.
Els applets GeoGebraMobile esdevindran l‟estàndard per a exportar construccions dinàmiques
interactives quan només interessi la zona gràfica.

Tanmateix, el nou GeoGebra 3D no forma part de
la proposta de versió 4 sinó de la que serà la versió
5, que està previst que esdevingui la versió oficial
no més aviat de l‟estiu de l‟any 2012. Ara bé, en
podeu provar versions experimentals, al “Full de
ruta” del nostre lloc web.

Recursos educatius compartits
El creixement de la comunitat del GeoGebra ens va
per pensar en el seu moment que era necessari
crear i organitzar repositoris de recursos per a
l‟educació, oberts a tothom, i buscar la manera que
es poguessin compartir aquests materials entre tota
la comunitat. La wiki del GeoGebra, que teniu a
www.geogebra.org/wiki ja conté milers de propostes didàctiques i exercicis que professors i alumnes
d‟arreu del món han compartit. Com que la presentació i classificació d‟aquests recursos la fa la pròpia comunitat, cadascú a la seva manera, això ens
ha fet pensar que convé una organització més
rigorosa dels materials, per fer més àgil la recerca.
És per això que va néixer GeoGebraTube, un
projecte que té l‟objectiu de crear una nova
plataforma en línia que faci més fàcil compartir,
valorar i comentar construccions i pàgines web
interactives del GeoGebra: una espècie de
YouTube per als materials del GeoGebra.
L‟accés al GeoGebraTube estarà incorporat al
GeoGebra4 des d‟on podreu pujar directament els
materials al nostre servidor. Així serà ben ràpid i
eficaç per a tots els usuaris compartir les seves
propostes. Mitjançant l'ús de metadades simples
per a l'etiquetatge, la càrrega dels applets i la
posterior recerca es faran sense cap problema.

5
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D‟aquesta manera també serà possible que, amb
plena eficàcia, altres usuaris puguin incloure en les
seves pròpies pàgines web applets ja existents.

Tema d‟estudi

Conclusió i agraïments
El GeoGebra va néixer com un projecte de final de
carrera i ha esdevingut una organització internacional. Gràcies a la implicació de milers de
voluntaris tenim l‟esperança que podrem contribuir
a una nova manera d‟ensenyar les matemàtiques i
a l‟aprenentatge dels estudiants.
Convidem ben cordialment a tothom a participar en
aquest esforç, donant idees per al desenvolupament del projecte i compartint experiències amb
tota la comunitat.
Si hi teniu interès us podeu inscriure, si us plau, en
les nostres llistes de correu, a la pàgina del
Facebook o al canal de YouTube, podeu participar
en les tasques del vostre GI local i, a més, us
convidem a que assistiu a les conferències i
jornades de GeoGebra.

Les primeres proves de funcionament del
GeoGebraTube es van fer en les versions beta del
GeoGebra 4 a principis de l‟any 2011 (figura 8).

La comunitat s’estén
Com a projecte de codi obert que és, el GeoGebra
intenta, específicament, arribar a usuaris de països
en vies de desenvolupament per als quals seria
molt difícil poder pagar el programari. Juntament
amb col·legues d‟ Argentina, de Costa Rica,
d‟Egipte, de les Filipines i de Sud-àfrica estem
estudiant com podem crear-hi grups de treball en
GI locals perquè d‟aquesta manera serà més eficaç
el suport que els puguem donar.
També estem treballant amb organitzacions i
governs de diferents països que estan distribuint
ordinadors portàtils als seus estudiants, per
exemple l‟Argentina, i s‟ha elaborat un paquet
especial GeoGebra XO perquè el nostre programa
funcioni adequadament en aquests entorns d‟un
xiquet/un ordinador.
Pensem que tots aquests esforços i la participació
de molts col·legues en la nostra xarxa internacional
faran que s‟estengui la comunitat del GeoGebra i
això obrirà noves oportunitats per a països amb
recursos limitats i ajudarà a l‟intercanvi de propostes i experiències en el camp de l‟educació.

http://www.geogebra.org
http://facebook.com/geogebra
http://youtube.com/geogebrachannel
http://www.geogebra.org/community
http://www.geogebra.org/events
Per acabar aquest article, volem agrair a la munió
de voluntaris i simpatitzants de la comunitat del
GeoGebra tot el seu treball i entusiasme per a
millorar l‟educació matemàtica arreu del món.

MARKUS HOHENWARTER
Mathematics Education
Kepler University. Linz. Austria

ZSOLT LAVICZA
Faculty of Education
University of Cambridge. UK

Traducció: TONI GOMÀ. Redacció de Cònica

Referències
Hohenwarter, M., & Jones, K. (2007) Ways of linking geometry and algebra: the case of GeoGebra. Proceedings of the
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Hohenwarter, M., & Lavicza, Z. (2007) Mathematics teacher development with ICT: towards anInternational GeoGebra
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Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007a) Creating mathlets with open source tools. Journal of Online Mathematics and its
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Kaput, J. (1992) Technology and Mathematics Education. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Researchon Mathematics
Teaching and Learning, pp. 515‐556. New York: Macmillan
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Per a l‟Associació Catalana de GeoGebra, l‟organització del nostre
Seminari Internacional – III Jornada ACG
va ser un repte i hi vam posar el màxim interès. Ara bé, creiem que amb la feina de tot l‟equip i
l‟acceptació de les persones que hi van assistir va representar un veritable esdeveniment. En les
pàgines següents en teniu la crònica. Hi trobareu dades estadístiques però, sobre tot, hi trobareu
impressions personals: des de la primera narració, passant per la transcripció de tuits i comentaris
dels assistents, fins al relat de com van viure algunes persones les conferències i comunicacions.

La nostra tercera Jornada
Crònica de PEP BUJOSA
Havia arribat el moment. Després de l‟èxit de les
dues primeres jornades, els de l‟ACG ens
disposàvem a celebrar la tercera, amb un bon
cartell de participants.
Estàvem molt satisfets perquè en Markus
Hohenwarter, creador del GeoGebra, tot i que tenia
una agenda molt plena, havia acceptat la nostra
invitació i faria la conferència inaugural.
També comptàvem amb en Manuel Sada, una
referència per a tots nosaltres. La seva pàgina web
ens ha servit, i encara ens serveix, per trobar
aplicacions molt directes del programa a,
pràcticament, totes les parts del currículum de
matemàtiques de secundària.
Els altres dos conferenciants no eren tan coneguts.
D‟en Gaetano di Caprio sabíem que era membre
de l‟Institut GeoGebra de Torí i que havia treballat
últimament en el tema de les animacions.
De l‟altre conferenciant, en Mathieu Blossier,
sabíem que era un dels màxims responsables en el
desenvolupament del GeoGebra 3D, principal
novetat de la versió 5, que es vol presentar a l‟estiu
de 2012.
A més, estàvem molt contents del nombre de
comunicacions presentades i de la seva temàtica i,
sobretot, del gran èxit d‟inscripcions. Havíem
arribat a la xifra de 222 persones inscrites. Tot un
rècord!

La tarda del dia 17 de febrer, ens vàrem reunir al
Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu
Fabra, per acabar de preparar-ho tot. La jornada
començava el dia següent i no podíem deixar res a
l‟atzar. Vàrem introduir tots els papers a les carpetes que donaríem als assistents. Aquesta vegada,
l‟empresa ADDLINK ens les havia subvencionat.
També vàrem preparar i repassar els identificatius
de tots els assistents. A continuació vàrem entrar a
l‟aula on s‟havien de fer les sessions. Era una aula
gran, espaiosa, amb una mica de pendent i amb els
recursos necessaris per què totes les intervencions
es poguessin seguir amb tota la comoditat. La
Universitat Pompeu Fabra, gràcies sobretot a les
gestions d‟en Pelegrí Viader, ens havia donat totes
les facilitats per poder ser una bona seu d‟aquesta
jornada i li ho hem d‟agrair ben sincerament. Tot
seguit, vàrem repassar tots els altres detalls i ens
vàrem acomiadar fins al dia següent.
Al matí del dia 18 teníem reservada una sala de
reunions perquè, aprofitant la nostra Jornada
s‟havia convocat una trobada de la comissió
coordinadora dels diversos Instituts GeoGebra
espanyols1. Durant el dinar ens van explicar que
havia estat una reunió molt agradable i que a partir
d‟ara el president d‟aquesta comissió serà el
professor Tomás Recio, de Cantabria.
1

Amb assistents de Cantàbria, de Galícia, de Madrid,
d‟Andalusia, de València i, naturalment, de Catalunya
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Una hora abans del començament de la jornada, ja
teníem la taula d‟entrada preparada i tot a punt per
donar les identificacions i la carpeta. De mica en
mica arribava la gent mentre que els conferenciants
s‟anaven preparant. Va arribar el moment de
començar l‟acte i encara no havia arribat tothom,
però vàrem començar.
El vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica
de la UPF, Sr. Josep Eladi Baños i Díez, i el
president de l‟ACG, Sr. José Manuel Yabar, van fer
els parlaments de benvinguda i tot seguit varen
començar les intervencions dels conferenciants i
dels ponents. Les impressions sobre els continguts
de cada intervenció les trobareu en altres articles
d‟aquest mateix número.

Crònica. III Jornada de l‟ACG
El que vull ressaltar aquí és l‟alt grau d‟interès i
d‟acceptació per part dels assistents que vàrem
notar en tot moment.
Ens sembla que el nivell va ser molt alt, però si
haguéssim de destacar una de les activitats sens
dubte seria la de Gaetano di Caprio durant la qual
podríem dir que “es veia el públic amb la boca
oberta”.Tot això es va confirmar després en l‟anàlisi
de l‟enquesta que comento en la segona part
d‟aquest article.
Al final dels dos dies l‟equip d‟organització , vàrem
tenir la sensació que tot havia anat molt bé i que,
per a la propera jornada, havíem deixat el llistó
força amunt.

Tot seguit es mostren algunes dades estadístiques de la participació i es mostren resultats de
l‟enquesta de valoració que es va proposar als assistents. Tenim la sort que es comenten sols.
Persones inscrites: 222
Varen assistir a la Jornada 184 persones (82.88% de les inscrites).
Vàrem passar una enquesta que va ser contestada per 85 persones.
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A l‟enquesta s‟incloïa un ítem obert per rebre opinions de les persones participants. Tot seguit hem
seleccionat algunes de les opinions recollides, que comentem. Si us interessa, podeu llegir íntegrament
tots els textos que els participants van incloure a la corresponent opció de l‟enquesta a la web de l‟ACG:
http://acgeogebra.cat/butlleti/conica2/comentaris.pdf

Els diagrames anteriors ja mostren que la valoració
global ha estat molt positiva. Això mateix es veu en
moltes de les opinions que heu escrit. Gràcies, això
ens anima a continuar!

Les
últimes
comunicacions
tant
del
divendres com del dissabte m'han costat
perquè estava cansat.

Enhorabona per la feina feta!!! Històries
com aquesta fan que el nostre dia a dia com
a professores i mestres sigui un plaer i
una
tasca
plena
de
sentit!!
Estem
impacients per la propera trobada!

Potser, es podria
repartir el pròxim
seminari
en
tres
semijornades
amb
un
descans per dinar(matí i tarda).

Em va agradar molt, i penso que són molt
interessants les ponències que presenten
materials que ens mostren maneres de fer
treballar els alumnes amb GeoGebra alhora
que aprenen matemàtiques.
Va
ser
tot
un
èxit!
Hi
va
haver
conferències extraordinàries i amb una
organització impecable. Felicitats!
Fa molta il·lusió veure gent de totes les
edats compartint un divendres i un dissabte
al voltant d'una eina matemàtica tant
potent. Els organitzadors mereixeu un 10.

Ja havíem pensat molt sobre l‟horari, però algunes
opinions ens hi faran reflexionar més. I també
sobre alguns altres aspectes de l‟organització.

Se m'han fet llargues les sessions.

Segons el meu parer ho manca més temps de
comunicació entre els participants i els
comunicadors.
Són molt interessants les converses de
passadís durants els descansos. Potser més
pauses o més llargues...
Seria interessant
taller respecte a
comunicacions per
seminari i no tant

poder fer algun tipus de
algun dels temes de les
fer una mica pràctic el
teòric i il·lustratiu.

De fet estava previst fer algunes de les comunicacions com a tallers. La UPF ens havia cedit
dues aules grans i molt ben equipades, però ens va
semblar que posar 100 persones en una aula
d‟ordinadors i 100 en una altra ens podia fer “morir
d‟èxit”. Gràcies per la vostra assistència!

A la sala hi ha via wifi i es va animar els participants que portaven ordinador portàtil a enviar missatges
al nostre
.
Recordeu: usuari, @acgeogebra. Hastags útils #acgeogebra #geogebra
#geogebranews Podeu seguir-nos a http://www.twitter.com/acgeogebra.
Va ser ben interessant! Potser a altra gent, com a mi, això ens va servir per aficionar-nos a aquest
entorn participatiu. Tot seguit podeu veure alguna de les piulades que es van rebre; teniu tots els tuits
íntegres a http://acgeogebra.cat/butlleti/conica2/tuits.pdf
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Per fer la crònica de les conferències i comunicacions de la III Jornada de l’ACG es va demanar a
catorze persones, ben amigues de l‟ACG i del GeoGebra, que ens fessin un relat de les seves impressions, cada persona d‟una de les presentacions.
Els catorze relats, en els quals hem mantingut l‟estil personal de cadascú, es presenten tot seguit
cronològicament. Hem donat més extensió a la presentació de Gaetano di Caprio per la unànime
valoració rebuda. Mireu un dels comentaris de l‟enquesta:
M'ha semblat impressionant i boníssima la presentació de Gaetano Di Caprio.

Heu de saber que podeu accedir a la documentació tècnica de les conferències i comunicacions a la
pàgina web de l‟ACG.

GeoGebra communities and current projects
Relat de la conferència de MARKUS HOHENWARTER per CARLES DE CUBAS

M

arkus Hohenwarter va començar la seva
conferència amb una introducció sobre el
naixement del programa GeoGebra, parlant
de com el programa Derive i posteriorment el Cabri
no satisfeien les seves necessitats. La primera
versió (que ja treballava les còniques) ja contemplava els dos factors que van permetre desenvolupar ràpidament el programa: la conversió en
pàgina web i, especialment, la possibilitat de compartir el treball.

un problema de semblança de triangles a partir
d‟una imatge al mirall2
visualització de problemes clàssics amb
exemples de funcions amb paràmetres3
4
sobre el polinomi de Taylor
l‟ús del full de càlcul i les llistes amb problemes
de regressió5
Sobre els diagrames de cobweb6 en les
iteracions funcionals

Markus ens va presentar diferents exemples que
mostren a bastament que el programa GeoGebra
pot ser una eina útil per trobar la tan anhelada contextualització de la matemàtiques a l‟aula, és a dir
fer avinent que les matemàtiques donen resposta a
problemes pròxims a l‟alumne.

Tot plegat ens permet veure que el dinamisme del
programa és una de les seves principals característiques. La segona característica destacada del
programa es troba a la Comunitat7. És tracta d‟una
filosofia que ha fet gran al programa: crear i
compartir. D‟aquesta manera el programa creix de
manera exponencial a 190 països, amb 3,8 milions
de descàrregues, amb 55 idiomes, amb 120
traductors, ...

Així, ens va mostrar els exemples següents,
elaborats per diversos professors.

un treball sobre Theo Jansen i una de les
seves màquines 1

Per últim Markus ens parlà del futur del programa:
del GeoGebra tàctil, de la millora en la interactivitat
dels gràfics, de la possibilitat de treballar en corbes
implícites, de com s‟està treballant per a que el
GeoGebra passi de gràfics a fórmules, dels càlculs
simbòlics aprofitant totes les eines existents, del
GeoGebra en 3D, del GeoGebra tube, del
Geogebra per a mòbil,…

CARLES DE CUBAS
Institut Pla Marcell
Cardedeu
Enllaços i referències
1 http://www.geogebra.org/en/upload/files/spanish/JesusF/SimulTheoJ.htm. Autor: Jesús Fernández.
Instituto de Educación a Distancia de Andalucía.
2 Proyecto Gauss. http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/eso/actividades/
geometria/tales_y_pitagoras/espejo/actividad.html. Consulteu Cònica 1.
3 http://www.xtec.cat/~jporta/TIC/Geogebra/Parabola_1.htm. Autor: Jaume Porta. Institut Jaume Balmes. BCN.
4 http://www.geogebra.org/en/upload/files/spanish/ydonquis/polinomio_Taylor.htm.
Autora: Yohana Donquis. Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Venezuela.
5 http://www.xtec.es/~jbujosa/GeoGebra/estadistica/CorrelaRegre.htm.
Autor: Pep Bujosa. Institut Secretari Coloma. Barcelona.
6 http://homepage.mac.com/timbrophy/cobweb.html. Autor: Tim Brophy. Ollscoil Luimnigh. University Limerick.
Irlanda. Referència sobre els diagrames de Cobweb http://en.wikipedia.org/wiki/Cobweb_plot
7 Vegeu l‟article de Markus Hohenwarter i Szolt Lavicka a les pàgines 2 a 6 d‟aquest mateix butlletí
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GeoGebra también en el estudio de la probabilidad
Relat de la conferència de MANUEL SADA per RAÜL FERNÁNDEZ
ots hem aprés molt d‟aquest mestre, simplement baixant qualsevol de les innumerables construccions que té fetes amb el
GeoGebra, gaudint-ne i mirant-ne els “budells” i
així hem après nous usos d‟eines que ja coneixem,
o bé usos de noves eines.

T

En aquesta ocasió Manuel Sada ens mostra de
manera fefaent que el GeoGebra també és molt útil
per a fer probabilitat i estadística.
Com a objectius es proposa conèixer què pot
aportar didàcticament GeoGebra per a l‟estudi de
l‟atzar i conèixer noves possibilitats d‟algunes eines
i comandes recents del programa, tot veient i
manipulant diferents exemples.
Abans de començar, el ponent fa una reflexió
prèvia sobre el bloc d‟estadística i probabilitat, que
és el més poc cuidat de tot el currículum. Sempre
el solen posar al final del cursos, i a 2n de
Batxillerat, ni tan sols apareix.
En paraules d‟en Manuel “La geometría siempre
es lo último...y la estadística viene después”.
Aleshores es pregunta quina és la manera més
natural d‟introduir la teoria? Quin és el moment
d‟introduir el formalisme i quin és el moment de fer
més pràctica?
La seqüència que ens presenta el conferenciant és:
Ens mostra una sèrie d‟exemples, que podem
trobar a la xarxa1, a la seva pàgina web. Dins
d‟aquests exemples, cal destacar la Paradoxa
de Bertrand.

Fem una passejada en experiment clàssics com
és ara L’agulla de Buffon, Les monedes de
Buffon. Pel que fa a aquestes activitats parem
atenció als “budells” de les construccions i hi
podem trobar comandaments tan útils com és
ara seqüència, que ens permet definir llistes i
dibuixar de manera molt ràpida les graelles on
cauen les monedes i les agulles. Tot això
compaginant-t'ho amb un ús magnífic del full de
càlcul de GeoGebra.
Manuel Sada torna a fer una reflexió als assistents:
Cal aplicar les TIC amb seny! Si fem probabilitat és
molt convenient fer servir daus de la manera
clàssica, és a dir, a mà. Això sí, ens sorprèn
mostrant els daus clàssics fent servir un visor de
documents. Tanmateix...
...si el que volem es repetir el mateix experiment
milers de vegades i treure‟n conclusions, podem
fer-ho amb el tragasuertes2. En Manuel,
comenta un cop més els beneficis del visor de
documents i ens presenta els càlculs associats
fets en una llibreta de paper de tota la vida.
A continuació ens mostra un exemple més: el
llançament d‟un dau amb uns gràfics de barres
que mostren l‟evolució de la freqüència de
resultats. Ens explica l‟ús del comandament
aleatorientre[1,6], i també que per fer una llista
de 1000 repeticions, que després anirem
mostrant successivament, ens cal fer
Seqüència[AleatoriEntre[1, 6], k, 1, 1000].
Ens parla del Proyecto Gauss3 i ens comenta
no només la qualitat de les aplicacions, totes
elles fetes amb GeoGebra i molt cuidades, sinó
que els qüestionaris són molt ben pensats.
Acabarem amb un problema que va proposar en
Manuel Sada, el qual el deixem per al lector perquè
el provi de resoldre:

Podem comprovar tot experimentant que la
probabilitat que una corda d‟una circumferència
sigui més petita que el costat del triangle
equilàter inscrit a la mateixa dependrà de com
triem, en l‟experiment, una corda aleatòria.

Prenem 3 punts aleatoris en el pla. Quina és
la probabilitat que aquests tres punts formin
un triangle obtusangle?4

RAÜL FERNÁNDEZ
Institut Santa Eugènia
Girona

Enllaços i referències
1 Pàgina web de Manuel Sada: http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/
Estadística y probabilidad: http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/azar.htm
2 El tragasuertes: http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/azar_dados3_tragasuertes.htm
3 Proyecto Gauss. http://recursostic.educacion.es/gauss/web/ Consulteu Cònica 1.

4 La redacció de Cònica vol fer constar, com ja vam fer notar tot sopant amb Manuel Sada, que aquest és un altre exemple, com
la paradoxa de Bertrand, que pot ser paradoxal, és a dir, que depenent de què entenguem que vol dir “triar tres punts
aleatòriament” en tot un pla, el resultat por ser un o un altre.
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Fibonacci, Klein i GeoGebra
Relat de la comunicació de TOMÁS RECIO per SÍLVIA MARGELÍ

T

omás Recio, de la Universitat de Cantàbria,
arriba carregat d‟idees: una proposta de desenvolupament futur de Geogebra i dues propostes de col·laboració a projectes internacionals.
Fa 10 anys, a la Universitat de Vigo, es posà la llavor d‟un projecte interessant: La GDI, Geometria
Dinàmica Intel·ligent. Amb la interfície d‟un programa de geometria dinàmica, es volia fer una aplicació que permetés alhora fer construccions dinàmiques i respondre preguntes del tipus: – Això que
em pregunto... és cert? L‟alumne podria, doncs, fer
una hipòtesi, i el programa li diria si la hipòtesi és
certa. (Per exemple: Aquests tres punts .... estan
alineats?) Més encara: no només havia de respondre‟t sinó que fins i tot havia de ser capaç, en el cas
que el “teorema enunciat” no fos cert, de dir quin
era l‟error o en quins casos es complia. El projecte
va quedar abandonat... i proposa que es torni a entomar des de GeoGebra. Realment un repte interessant. Segons en Tomàs, “una eina de GDI converteix el descobriment i la demostració en un simple càlcul.” I continua dient que caldrà veure si té
repercussions a nivell educatiu, si val la pena o
no... Ben segur que una proposta que animi els
alumnes a fer-se preguntes i a descobrir pot ser interessant.
El Projecte Klein. http://www.kleinproject.org/
100 anys després de l‟edició del llibre “Matemática
elemental des d’un punt de vista superior” (M.
Klein, 1908) l‟ICMI i l‟IMU emprenen el projecte
Klein. Al llibre del 1908 es feia un repàs del currículum de matemàtiques de l‟ensenyament secundari

des del punt de vista del que el segle XIX aportava
de nou.
Ara tornaria a tocar veure què hi aporta el segle
XX. Ja hi ha en marxa el nom d‟alguns dels capítols, i compromisos presos com ara la traducció del
material a 10 idiomes. L‟equip impulsor es farà càrrec de l‟edició i la difusió i busca autors per a alguns dels apartats. És per això que demana
col·laboradors.
Però si la petició ens ve massa gran, n‟hi ha una altra que potser està més a l‟abast. Les vinyetes
Klein, que en Tomàs tradueix com a Instantànies
Klein. Petites propostes, de no més de 4 planes de
text, en les que lliguem d‟alguna manera la cultura
matemàtica escolar amb el desenvolupament actual de la matemàtica, en un i altre sentit, partint
d‟una o altra banda.
Per acabar ens presenta el projecte Fibonacci,
http://fibonacci-project.eu/, que busca professors
que vulguin desenvolupar temes de matemàtiques
de Batxillerat a partir del descobriment, amb un enfoc basat en problemes i, a més, desenvolupats i
moderats amb GeoGebra . A l‟hora que anima els
assistents a participar-hi es posa a la nostra disposició per a qualsevol consulta sobre el tema.
Ja ho veieu: Una comunicació que ens encoratja a
col·laborar i a participar. Qui s‟hi apunta?

SÍLVIA MARGELÍ
Institut Ramon Coll i Rodès
Lloret de Mar

Enriquint el GeoGebra amb TutorMates
Relat de la comunicació de ABEL PASCUAL (Addlink) per LAURA ROCA i MIRIAM ALCALÁ
TutorMates és una eina digital per l'ensenyament
de les matemàtiques amb el benentès que és un
programari d'escriptori, no cal estar connectat a
Internet per utilitzar-lo. El GeoGebra s'integra en
aquesta plataforma comercial, junt amb altres
programes, com a suport educatiu.
L'aplicació s'organitza en quatre espais de treball.
La zona de continguts, que consta d'un llibre de
text digital amb Teoria, Exercicis, Problemes i
Autoavaluació, es reforça amb una zona de càlcul i
treball, que incorpora diverses finestres en funció
del tema a treballar: una per les unitats de
Nombres, Àlgebra i Funcions, una altra per
l'Estadística i finalment, per tractar la Geometria,
s'utilitza el GeoGebra. Un altre element clau és el
quadern de treball de l'alumne, una mena de
llibreta digital que li permet generar els seus propis
apunts i registrar la seva feina. La gestió de l'aula
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es fa mitjançant un Moodle, que facilita el
seguiment de les tasques que es demanen als
alumnes.
El GeoGebra s'incorpora com a eina fonamental de
visualització: per demostrar resultats geomètrics,
mostrar gràfics de funcions i les seves propietats,
explicar continguts... permetent, a més, que
l'alumne l'utilitzi per resoldre exercicis i problemes.
Per a més informació: http://www.tutormates.cat/

LAURA ROCA
Institut Joanot Martorell
Esplugues de Llobregat

MIRIAM ALCALÁ
Institut Milà i Fontanals
Barcelona
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Kiriki, GeoGebra, Comptar
Relat de la comunicació de GUILLEM ROMEU per TONI GOMÀ
eu jugat alguna vegada al joc del mentider?
Cada jugador tira els daus sense que la
resta dels companys ho vegi i anuncia el
valor de la seva jugada, amb el benentès que pot
escollir entre dir el valor real o un de fals. El
següent jugador s‟ho pot creure o no. Si no s‟ho
creu i era cert, perd un punt. Si s‟ho creu ha de
superar la jugada anterior.

H

En Guillem Romeu ens en van presentar una
1
variant que es juga amb dos daus, el Kiriki i en la
seva documentació titula aquest tipus de jocs com
“el món de l’engany i la fortuna”. Ens explica que
“una tarda amb els nebots, que volien jocs de taula,
aprendre el Kiriki va servir de motiu espontani per a
fer matemàtiques, per a comptar i interpretar els
comptes... La utilitat didàctica va revelar-se molt
potent.”
Ara potser us preguntareu: I que té a veure el Kiriki
amb el GeoGebra? Com que aquest joc té una
manera ben especial de comptar el valor de les
jugades és important saber-ho valorar bé: és el
moment de mentir?. Aquesta necessitat enllaça
plenament amb la conferència de Manuel Sada i
ens ho explica a bastament: El GeoGebra també
per a la probabilitat, per a fer simulacions de moltes
repeticions d‟un experiment i comptar freqüències
de resultats: Kiriki, GeoGebra, comptar.

En Guillem ens ho va presentar de manera
atractiva i completa, amb un conjunt d‟applets
2
elaborats amb el GeoGebra per visualitzar els
resultats en moltes repeticions del joc i, així, tenir
criteris més o menys fonamentats per veure “si
podem ser mentiders o no”.

Ens va explicar molt bé que la repetició d‟assajos
del joc ens ajudarà a conèixer-lo millor, amb la
visualització de la llei dels grans nombres.
Acabo citant una altra frase d‟en Guillem, que es
comenta tota sola en el context del nostre butlletí:
Dono les gràcies al GeoGebra per haver-me
canviat com a docent de matemàtiques.

TONI GOMÀ
Redacció de Cònica

1 Explicació del joc del Kiriki. http://ca.wikilingue.com/es/Kiriki_(joc)
2 “Per al·lusions”. En Guillem Romeu esmenta en l‟autoria del seu applet de GeoGebra “a partir d’un treball de Toni
Gomà.” Podeu veure dos elements del projecte Arc, Comptem boles i Què hi ha a la bossa?.

Activitats de GeoGebra avaluades automàticament amb Wims
Relat de la comunicació de MANEL QUEROL per MIREIA PACREU
ims és un servidor interactiu creat per
fer matemàtiques (Web Interactive
Mathematical Server) de software lliure,
tot i que, actualment, es fa servir també per altres
matèries. En Manel Querol utilitza Wims i en aquest
entorn proposa exercicis interactius que resolen els
seus alumnes.

W

A Wims es poden trobar mòduls d‟exercicis d‟entre
5 i 50 exercicis. Ara mateix hi ha entre 800 i 1000
exercicis a disposició de qui els vulgui usar malgrat
que pocs d‟aquests són de resposta tipus
GeoGebra.
En Manel ens ensenya un exercici tipus GeoGebra.
A l‟exercici es demana una construcció, aquesta
s‟envia al servidor (ens ho mostra) i el servidor
retorna una nota, l‟exercici s‟avalua per parts i cada
part té un pes de la nota. El codi de l‟exercici es pot
visualitzar i incrustar en un altre lloc web.
Amb aquests exercicis interactius es poden muntar
classes virtuals però cal que els alumnes estiguin

enregistrats per participar-hi. El professorat pot
veure tan la quantitat de feina de l‟alumnat com la
qualitat (nota). Els resultats es poden visualitzar de
dues maneres: escollint un alumne i observant
totes les seves qualificacions o triant un mòdul i
veient els resultats de tot el grup.
Per fer servir Wims cal tenir un servidor virtual en el
qual instal·lar el software, o bé demanar a en Manel
si ens deixa fer proves al seu servidor. Al món hi ha
alguns servidors que allotgen Wims però pocs
estan en la nostra llengua.
Si algú vol veure què es pot fer pot anar a
http://insbaixpenedes.xtec.cat/wims , que és la plataforma on en Manel té instal·lat Wims i des d‟on hi
treballa.

MIREIA PACREU
Institut Baix Empordà
Palafrugell
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Un tast amb la versió 4 del GeoGebra:
tres exemples de treball amb dues finestres
Relat de la comunicació de TONI GOMÀ per JOAN FERNÁNDEZ
a comunicació d‟en Toni Gomà va ser la
darrera de la primera jornada. Tot i així, va
saber mantenir l‟atenció de tothom i ens va fer
un bon tast amb les novetats de la propera versió
del GeoGebra

L

La nova versió 4 ve carregada amb moltes novetats, de les quals en Toni ens va assenyalar
algunes de les que incorporarà, com per exemple:
Una calculadora de probabilitats amb els models de distribució de probabilitat més usuals.
Una calculadora simbòlica.
Un editor de textos en què ja no caldrà utilitzar
les cometes, es podran seleccionar directament
els objectes creats i disposarà d‟una previsualització.
En general, hi haurà la possibilitat d‟un canvi en la
forma de treballar, perquè es podrà fer amb
diferents finestres flotants. En Toni ens va mostrar
tres exemples diferents on es treballa amb dues
finestres

la construcció de forma que l‟alumne té tota la
informació en pantalla.
Dues vistes d‟un mateix objecte, per exemple,
per trobar un zero d‟una funció, en una finestra
es pot tenir el gràfic de la funció i en l‟altra un
zoom d‟aquesta per poder observar clarament el
valor numèric del zero.
Tenir en una finestra la zona gràfica i en l‟altra
el full de càlcul i poder observar els canvis que
es produeixen en la zona gràfica en modificar el
full de càlcul o l‟inrevés.
Tots ens vam quedar amb moltes ganes de
començar a “tastar” aquesta nova versió que es
presentarà a finals d‟estiu... però recordeu que els
més impacients ja us podeu descarregar la seva
versió beta!

JOAN FERNÁNDEZ
Institut La Garrotxa
Olot

En una finestra el tutorial amb els passos a
seguir i en l‟altra finestra la zona gràfica per fer

Animazione con GeoGebra: esempi
Relat de la conferència de GAETANO DI CAPRIO per JOANA VILLALONGA
ntre les diverses i interessants conferències i
comunicacions que es van presentar, cal
destacar com a sorprenent i fantàstica, la
ponència que ens va fer Gaetano Di Caprio , professor de secundària de matemàtiques i física a Torino.

E

com es construeixen les funcions trigonomètriques
a partir de la circumferència de radi unitat.

Com a gran docent que va demostrar ser i les ganes que té de transmetre als seus alumnes allò que
és palès al nostre voltant, va donar a conèixer el
material que ha estat elaborant amb GeoGebra que
li permet fer arribar a les seves classes una rèplica
del que passa a la realitat. Amb l‟objectiu, doncs,
de presentar-nos aquest material i tot resseguint un
camí tancat de sortida i arribada en el GeoGebra
en qual s‟anaven trobant diverses parades (simulant d‟aquesta manera el seu recorregut creador),
fou com va començar la seva xerrada.

Com que l‟actvitat anterior introduïa la rotació i
l‟oscil·lació, aquest va ser el motiu pel qual les següents animacions van ser la del pèndol i la d‟una
molla qualssevol.

Una simulació molt significativa que va donar peu a
una segona on, el moviment de les rodes d‟un carro explicaven perfectament les funcions sinus i cosinus.

Increïbles! Sorprenents!

El camí en qüestió va començar per una vessant física. Concretament amb la creació d‟una animació
que permetés visualitzar el moviment uniformement
accelerat d‟un objecte: dades inicials, una direcció,
un llançament a l‟aire... una paràbola!
Sense perdre el fil de la física, va mostrar com el
GeoGebra ens pot mostrar d‟on surt la definició i
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Aquestes són les úniques paraules per descriure
aquestes dues simulacions que van deixar a tot al

Crònica. III Jornada de l‟ACG
públic assistent bocabadat, no només per tot el que
permetien veure, deduir i entendre, sinó també per
l‟espectacular disseny en què s‟aprecien.
Després d‟això sorgia de manera natural un altre
típic exemple i no fàcil d‟entendre pels alumnes: les
ones harmòniques, portadores d‟energia però no
de matèria. Tant sols amb la idea inicial de dos
punts que oscil·len verticalment, i d‟anar-los afegint
més punts, s‟obté l‟efecte desitjat. I amb això vam
deixar la primera part del camí, dedicada a la física,
per entrar en les matemàtiques més pures.
Com no podia ser menys, les primeres animacions
matemàtiques van ser dues demostracions del Teorema de Pitàgores. Amb simples descomposicions
de polígons, translacions i rotacions podem simular
l‟efecte de retallar i recol·locar les peces per comprovar les igualtats esperades. Sistema que permet
comprovar més fàcilment, també, que a partir de tot
triangle equilàter es pot construir un quadrat.
Finalment, i per acabar amb tot aquest recorregut,
ens convidà a una caminada per una funció com si
d‟una carretera es tractés. Caminada que ajuda a
entendre millor el concepte de funció, ja que sovint
les entenen com a simples imatges i no com un
camí que algú ressegueix. El més impressionant va
ser trobar-se amb el punt de discontinuïtat de la
funció 1/x... us imagineu quin baix a dalt vam notar? Ni el Dragon Khan ho podrà mai superar.
En resum, va ser una xerrada interessantíssima a
més de ser molt amena i atractiva, on es va demostrar que el GeoGebra permet simular el que passa
al nostre voltant, tant o més bé que la mateixa realitat. I és que amb un sol applet, només tocant els
paràmetres de definició i sense alterar cap funcionalitat, es poden recollir infinits exemples d‟una mateixa situació. Això va portar al públic a demanar-se
si aquestes simulacions tant perfectes no menarien
als alumnes, en certa manera, a no saber què és
un ressort o una molla real. Davant d‟aquesta situació el ponent va deixar clar que per molt eficient
que sigui una simulació, tampoc hem de deixar de
banda els materials manipulables, ja que a un
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alumne li pot anar millor entendre-ho a través d‟un
objecte i a un altre a través de l‟animació interactiva. Per tant, com que en qualsevol cas, l‟objectiu
és que l‟alumnat ho entengui, cal usar l‟eina amb la
qual millor s‟hi avingui. I és que, com bé va dir, el
GeoGebra no és la solució didàctica als problemes
d‟aprenentatge dels alumnes, però sí que esdevé
un molt bon component més per ajudar a aquells
alumnes que prefereixen la simulació a l‟objecte
real.

El professorat ha d‟estar
content a la classe
Cal remarcar, també, que en l‟animació que presentava, en Gaetano, no només es va fer palesa
amb la seva feina amb el GeoGebra, sinó que la
transmeté en tot moment al seu meravellat i nombrós públic. Hi va haver una esplèndida interacció i
grans rialles, a més de cares realment al·lucinades!
I és que com molt bé va transmetre un professor
s‟ha de divertir amb la seva feina. Per a què serveix
tot això que he fet? es va demanar en veu alta,
Doncs perquè em diverteix, es va dir. I és que un
professor que gaudeix amb el que fa i amb això
ajuda els alumnes, segur que és un bon professor.
El professorat ha d’estar content a la classe. I amb
aquesta última frase, acompanyada d‟una darrera
simulació amb GeoGebra d‟uns focs artificials, va
ser com en Gaetano es va acomiadar de la seva
espectacular conferència.
Moltes gràcies, Gaetano, per ensenyar-nos la teva
magnífica feina, com ens podem servir de GeoGebra i de les utilitats que ens proporciona, però també per les energies i ganes de mostrar que ens vas
transmetre! Tu i el GeoGebra feu un equip immillorable!

JOANA VILLALONGA PONS
Escola Joan Roca
Barcelona

Visita recomanada
Al número 1 de Cònica vam recomanar una visita a la pàgina web de GAETANO DI CAPRIO, professor
d‟educació secundària a Torino. Hi trobareu activitats elaborades amb GeoGebra en els apartats
Geometria (entre altres coses una interessant col·lecció de construccions “amb regle i compàs”),
Fisica i les que estan adreçades a la consulta de l‟alumnat a Area Studenti . Les imatges següents
incorporen l‟enllaç a dues d‟aquestes activitats, que Gaetano di Caprio va comentar en la seva
conferència.
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Vers la version 5.0: géometrie dans l'espace
Relat de la conferència de MATHIEU BLOSSIER per SERGI DEL MORAL

M

athieu Blossier és professor de matemàtiques i responsable del grup que des de
2007 treballa en l'extensió 3D del software
de geometria dinàmica GeoGebra. L'equip que lidera forma part de l'Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) a Rouen,
França, i està compost per altres professors de matemàtiques i investigadors en ciències de la computació.
L‟interès personal el va dur a experimentar amb el
GeoGebra per a treballar a l‟espai. Ràpidament la
complexitat de creació i ús d‟escenes va motivar i
justificar el disseny d‟una nova finestra integrada
dins el propi software que facilités la manipulació
d‟objectes tridimensionals.
Quatre anys després d‟iniciar aquesta aventura està disponible la versió GeoGebra 5 Beta Release
que incorpora un motor 3D. Aprofitant el seminari
internacional de la III Jornada de l'Associació Catalana de GeoGebra, Mathieu Blossier ressegueix el
camí recorregut i mostra els primers resultats.
S‟ocupa breument de la representació d‟objectes a
l‟espai mitjançant expressions analítiques (per
exemple, còniques) o a través de l‟alçat d‟una planta poligonal (figura).

També dóna especial èmfasi en la combinació dinàmica de les diferents finestres del programari:
l‟algebraica, les visualitzacions del pla i de l‟espai, i
el full de càlcul.
Aquesta relació dinàmica, un dels punts forts del
clàssic GeoGebra 2D, ho segueix sent en la versió
3D, i en dóna fe jugant amb problemes de minimització de distàncies a l‟espai (sobre la superfície
d‟un paral·lelepípede o d‟una esfera).
El GeoGebra 5.0 Beta Release és una versió encara fràgil però que ja permet gaudir de les característiques principals i intuir les capacitats d‟aquesta
ampliació que suposa un esperat pas endavant.
Podeu trobar aquesta versió beta a la web del programa GeoGebra, com s‟explica al requadre. Anireu a un Fòrum on també trobareu escenes
d‟exemple i els primers treballs a l‟espai a partir del
GeoGebra clàssic.

SERGI DEL MORAL
Servei d'Innovació i Recerca Educativa
Departament d'Ensenyament

Per anar provant la versió 5.0 amb gràfics 3D
Aneu a la web del GeoGebra, cliqueu a la pestanya de Full de ruta, i arribareu a un Fòrum on trobareu
sempre les darreres novetats d‟aquesta versió.
Quan publiquem aquest número 2 de la revista Cònica, l‟enllaç per a descarregar-se la versió 5.0, opció
webstart és: http://www.geogebra.org/webstart/5.0/geogebra-50.jnlp
Ànim i a practicar!
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GeoGebra en la formación del profesorado
Relat de la comunicació de AITZOL L ASA (Nafarroako Unibertsitate Publikoa) per SERGI MURIA

L

a utilització de GeoGebra en la formació
inicial del professorat a Navarra s‟inicia al curs
2008/2009 després d‟una etapa de treballar
amb el Cabri-Géomètre. Tot just aquest curs
2010/2011 finalitzaran els seus estudis de grau la
primera promoció de mestres d‟educació primària
que han treballat la geometria dinàmica amb
GeoGebra.
Les raons per les quals s‟introdueix el GeoGebra
són de tipus pràctic, tècnic, econòmic, epistemològic i educatives.
Pel que fa a la formació del professorat de
secundària es treballa amb GeoGebra tant a les
activitats de formació permanent com al Màster de
formació del professorat. Actualment l‟impacte
d‟aquesta formació es pot considerar limitat, encara
que ja existeixen activitats formatives exitoses
organitzades pel CAP de Pamplona i pels instituts
locals de GeoGebra, tant a nivell de primària com
de secundària (no s‟ha treballat encara a nivell
d‟educació infantil).

En la segona part de la comunicació va mostrar
diferents construccions de GeoGebra que s‟utilitzen
a les sessions de formació: construcció de la
Concoide de Nicòmedes, definició de derivada,
Teorema de Bolzano, Teorema del valor mitjà,
Teorema de Rolle i Teorema dels 9 punts. Es
remarca també la importància que es dóna a
l‟enfocament de la construcció de GeoGebra que
s‟utilitza a l‟aula per tal que no sigui només una
mostra d‟un teorema o una propietat sinó que es
converteixi en una veritable demostració, com per
exemple en el cas de la construcció del baricentre
d‟un triangle.

SERGI MURIA
Àrea de Programes de Formació
Departament d'Ensenyament

Matemáticas en el diseño de azulejos
Relat de la comunicació de JOSÉ ANTONIO MORA per MONTSE GELIS
la comunicació Matemáticas en el diseño
de azulejos, el professor José Antonio Mora,
de l'IES Sant Blai d'Alacant, ens va presentar
l'experiència realitzada amb alumnes d'ESO.

A

diferents dissenys, a partir de la interacció. Els
alumnes van reproduir i pintar, en el taller del
Museo del azulejo de Onda, una selecció dels
mosaics dissenyats i els van exposar a l'institut.

Atès que els mosaics formen part de la cultura i
tradicions valencianes, tot fent ús de figures
geomètriques en què s'apliquen moviments, es va
proposar investigar aquesta part de les matemàtiques, l'estudi d'elements geomètrics i les relacions entre ells i els moviments, partint del disseny
de mosaics i amb ajuda de GeoGebra.
El problema que el professor va plantejar al grup
d‟alumnes de 2n era, a partir d'un quadrat, aconseguir un polígon l'àrea del qual sigui la meitat. Es
pretenia fomentar l'experimentació i l'estudi de
diferents procediments, relacionant, provant,
demostrant... fins arribar a la generalització.
A partir d'una primera solució, s'investigaven altres
possibles solucions, i es proposava un nou problema: trobar una solució que fos una generalització
del cas inicial.
Per altra banda, i amb l'objectiu de l'aprofundiment
en l'estudi de les simetries, els alumnes de 4t
d'ESO van dissenyar mosaics amb GeoGebra, van
investigar i analitzar diversos moviments i possibles
simetries. Inicialment, es crearen figures estàtiques
les quals, en deixar alguns punts lliures, es
convertiren en interactives. D'aquesta manera,
d‟una mateixa figura es podien crear i seleccionar

GeoGebra també permet de seguir el procediment
invers. A partir d'un mosaic, cal buscar l'element
primer a partir del qual, mitjançant girs i
translacions, i si escau simetries, es genera tota la
composició. Es comprova que hi ha diferents
solucions i que diferents descomposicions generen
el mateix mosaic. Al capdavall ens ve a dir, la
realitat és interactiva.
MONTSE GELIS BOSCH
Institut Montsacopa
Olot
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Primeres classes de geometria amb el GeoGebra
Relat de la comunicació de LAURA MORERA i L AURA ANSORENA per FELIP RIUDALBAS

L

es professores esmentades, que treballen a
Aula, escola europea, de Barcelona, ens presenten un magnífic exemple de com treballar
els conceptes fonamentals de la geometria amb
GeoGebra, amb alumnes que ja han treballat prèviament la geometria bàsica des d'un punt de vista
de dibuix tècnic i no tenen cap coneixement previ
de GeoGebra. Les autores s‟han manifestat com
autèntiques geogebristes, entusiastes des del primer moment, i això es posa de manifest en el seu
treball i exposició. Res millor per fer una bona tasca!
El projecte està enfocat al nivell de segona etapa
de la Secundària, concretament a 3r d‟ESO i es
desenvolupa amb equips de treball constituïts per
parelles d‟alumnes. Els alumnes s‟enfronten a resoldre problemes geomètrics que se‟ls proposen
sense instruccions detallades del procés. Els han
de resoldre ells mateixos i adonar-se dels possibles
errors amb el disseny i utilització de GeoGebra.
El mètode didàctic emprat està basat en
l‟experimentació, la conjectura i les conclusions. Es
promou la familiarització amb l‟eina, com a proposta de present i futur i la visualització dinàmica del
GeoGebra per veure les errades en alguns aspectes de construccions geomètriques habituals.

Es desenvolupen tres activitats:
la construcció d‟un rombe. Es comenta com
aborden els alumnes el problema, ja sigui començant per la diagonal, pel costat, construint
triangles isòsceles i fent simetries, començant
pels vèrtexs.
donat un triangle qualsevol es treballen llocs
geomètrics, posició relativa dels punts, els punts
notables i la recta d‟Euler
angle inscrit i angle central: permet veure amb
el GeoGebra els mètodes emprats en dibuix.
Es tracta d'una bona aportació que permet anar
perfilant millores en l‟ensenyament dels conceptes
geomètrics, amb l‟avantatge afegit que suposa
l‟experiència de tres anys i la millora contínua de
les preguntes que poden portar als alumnes a resoldre millor els problemes per si mateixos. Segons
paraules de les mateixes ponents: “Ens hem adonat que de petites coses es poden obtenir resultats
molt importants”.

FELIP RIUDALBAS
Institut Frederic Mompou
Sant Vicenç dels Horts

Mandales trigonomètrics de l’Antiga Índia construïts amb el GeoGebra
Relat de la comunicació de IOLANDA GUEVARA per ABRAHAM DE LA FUENTE
a partir d‟un treball de CARLES PUIG, IOLANDA GUEVARA, FÀTIMA ROMERO, MARIA ROSA MASSA

om sempre que he vist parlar a la Iolanda
Guevara, ha començat defensant l‟ús de la
història per introduir conceptes a classe.
Quants de nosaltres no ens hem portat les mans al
cap quan un alumne no entenia un determinat concepte? Doncs és possible que si reflexionem sobre
com aquell concepte es va desenvolupar al llarg de
la història i sobre com els diferents personatges
que el van estudiar van salvar les seves dificultats,
puguem comprendre millor al nostre neguitós
alumne.

C

Una de les formes que la Iolanda ens convida a fer
servir la història és fent que el nostre alumnat raoni
com els antics grecs, que facin servir el teorema de
Pitàgores a l‟estil xinès, o que facin servir els nombres negatius com al manuscrit indi Bakhshali.
En aquesta ocasió ens ha explicat una forma de fer
servir el GeoGebra com a eina per treballar la trigonometria fent servir la història. Mandala és una
paraula que ve del sànscrit, i que vol dir cercle. Cal
tenir en compte que les primeres notícies que tenim
sobre matemàtica a l‟Índia són manuscrits on es relataven les instruccions per la construcció d‟altars.
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L‟activitat proposada a la jornada consisteix en seguir les instruccions d‟un manuscrit indi dividint un
cercle en 12 parts iguals mitjançant el GeoGebra.

A partir d‟aquesta divisió podem proposar als
alumnes que demostrin les raons trigonomètriques
dels angles de 30 i 60 graus. La idea és portar
aquesta activitat a classe un cop s‟ha introduït la
trigonometria, i per tant el curs adequat seria o bé
quart d‟ESO o bé primer de Batxillerat.

ABRAHAM DE LA FUENTE
Casa del Roure
Barcelona

Crònica. III Jornada de l‟ACG
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El GeoGebra, un pont entre primària i secundària...
Relat de la comunicació de BERNAT ANCOCHEA i ISABEL SORIGUÉ per ALBERT GARCÍA

A

questa comunicació la presenten la Isabel
Sorigué, mestra d‟educació infantil a l‟Escola
Diputació de Barcelona, i en Bernat
Ancochea, professor de matemàtiques a l‟Institut
de Premià. Comenten que aquest treball els fa
veure que cal perdre la por a provar coses, a
mostrar tot el que som capaços de fer.
Pel que fa al que ens ocupa, l‟ús del GeoGebra,
només ha calgut adaptar-lo a la capacitat de
raonament de l‟alumnat. L‟alumnat d‟educació
infantil ens presenta un pensament en estat pur
que estimula la recerca d‟activitats per proposarlos. Han utilitzat GeoGebraPrim, l‟adaptació per a
primària que sortirà amb la versió 4 del programa.
Ens expliquen alguns detalls de l‟experiència.
Resulta tendre i emocionant veure les fotografies
de nens i nenes fent les activitats que després es
complementaran amb l‟ús de GeoGebra: ens
mengem la geometria (galetes, rosquilles,
formatgets, etc), es busquen cercles (dibuixant
cercles amb objectes reals com a plantilla), ballant
amb un quadre (una pintura de Paul Klee on
apareixen diverses figures geomètriques), ...
1
2

La Isabel i el Bernat ens expliquen a continuació
les activitats proposades amb GeoGebra. En un
principi van partir de les activitats (en podríem dir
tancades) que proposa en Daniel Mentrard a la
seva pàgina1 per passar posteriorment a activitats
de construcció on l‟alumnat fa els seus propis
dissenys a partir de propostes de la mestra o en
pàgines en blanc. Aquí reconeixen la influència del
treball que va obtenir el segon premi d‟activitats a
2
l‟aula del passat GeoGebra Day de Salamanca . És
important ressaltar com, en aquests casos, el
GeoGebra es converteix en un processador d’objectes geomètrics (per analogia amb un processador de textos) on l‟alumne redacta geomètricament.
La conclusió més important d‟aquest treball és
senzilla però contundent:

l‟alumnat de 5 anys en vol més!
ALBERT GARCIA SEMPERE
Institut L'Alzina
Barcelona

Teniu una recomanació per visitar la web de Daniel Mentrard a la pàgina 1 d‟aquest butlletí.
http:/dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueilmath.htm
Una experiencia con GeoGebra en Educación Infantil de Irantzu Echarri, Ainhoa Belaunzaran i Gonzalo Elcano, de Larraintzar, Navarra.
http://geogebra.es/EXPERIENCIA GEOGEBRA INFANTIL.zip

... però, de quina mena de pont estem parlant?
BERNAT ANCOCHEA i ISABEL SORIGUÉ
Un participant a la Jornada, en l‟enquesta de valoració, va escriure:
“Només un comentari a l ‘última comunicació: El GeoGebra, un pont entre primària i secundària,
per Bernat Ancochea, Isabel Sorigué. Potser el títol podria haver estat: GeoGebra, nova eina a
l’Educació Infantil, ja que no es va parlar de Primària ni de Secundària, ni del pas d'un a l'altre,
tema que crec que seria de gran interès.”
Els ponents ens han demanat, diguem que “per al·lusions”, d‟incloure una col·laboració en el nostre
butlletí per mirar d‟aclarir de quin pont parlaven i la importància que té en el desenvolupament d‟activitats
amb el GeoGebra. Gràcies!

L

es activitats que vam presentar en la
comunicació – que són efectivament activitats
de l‟etapa d‟Educació infantil – són el fruit
d‟una col·laboració entre un professor de
secundària i dos mestres de primària que no
coneixien l‟existència del programa GeoGebra. El
"pont" del que parlem en el títol de la comunicació
consisteix en la relació que s„estableix, a l‟hora de
dissenyar aquestes activitats, entre aquests
professors.
El professor de secundària ha d‟interpretar el que li
explica el professor de primària, saber-ho plasmar

amb el programa i, de pas, fer-li reflexionar sobre el
que explica ell a l'aula.
A la vegada, el professor de primària descobreix tot
el que pot fer el programa i imagina com ho pot
aplicar a l'aula. Aquest pont es fa encara més palès
si tenim en compte la correspondència electrònica
que ens ha permès desenvolupar les activitats
esmentades: més de 250 missatges!
Què ens dèiem en aquests missatges?
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Tot seguit en posarem un quants exemples perquè
ens sembla que poden ajudar a donar a conèixer
molts aspectes interessants del treball que hem fet
i de les possibilitats del GeoGebra a l‟educació
infantil i primària.
Composició i descomposició de figures planes
Aquest tema ens va permetre investigar sobre
algunes possibilitats del GeoGebra pel que fa al
tractament d‟imatges i sobre l‟eficàcia del treball a
la pantalla de l‟ordinador comparat amb el treball
motriu.
I- Les seccions que es fan als quadrats,
es podrien tallar i separar? No sé si
m'explico. Si tenim un quadrat dibuixat
o fotografiat (entrepà) quan els nens
fan uns talls per convertir-lo amb dos
rectangles o amb dos triangles, o....
després podrien separar les peces? És el
treball que estan fent ara i de forma
motriu els costa de realitzar-lo bé.
B-

El que no pot fer Geogebra és retallar
imatges perquè les incorpora senceres i
no les pot retocar. Per això cal fer
servir programes adients i no crec que
estiguin a l'abast d'alumnes petits. El
que si podem fer és retallar nosaltres
les imatges i posar-les en el GeoGebra.
Es podria jugar aleshores amb la imatge
completa i les imatges retallades (es
poden superposar!). L'ús de GeoGebra per
nens amb problemes motrius pot ser molt
interessant.

I-

Ho hem comprovat a les dues classes i
més o menys els alumnes fan les mateixes
particions, encara que hi ha el o la
"geni" que veu més enllà i no han tingut
cap problema motriu. Doncs, endavant!

Crònica. III Jornada de l‟ACG
Quadre “Ballant per por” Paul Klee
I- Si et sembla bé, a partir d'ara intentaria fer activitats a l'estil de les
que t'he enviat sobre el Paul Klee, però
ja em diràs si es pot fer en GeoGebra.
B- T'envio una prova inicial amb el Paul
Klee que penso que té moltes possibilitats.
I- La primera activitat (la de relacionar)
és una activitat més de les que es poden
fer a JClic, però jo no he vist cap que
faci referència a Paul Klee, i en moltes
les figures són massa estereotipades.
Les altres activitats permeten que cada
alumne faci la composició al seu ritme,
és més feina pel mestre que ha de
revisar un per un, però crec que
d'aquesta manera és més creativa (és per
gaudir), i crec que només es pot fer amb
GeoGebra.

Va ser una tasca ben interessant! Us podeu adonar
a la imatge que hem inclòs que havíem dissenyat
una barra d‟eines pròpia, fins i tot més adequada
per a la nostra activitat que la del GeoGebraPrim.
Simetries

A partir d‟aquesta activitat vam poder dir a la nostra
xerrada que “ens mengem la geometria”
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I-

T'envio uns arxius amb la idea per
les simetries però com que no sé com es
pot fer amb el GeoGebra t'ho envio amb
format document.

B-

Es poden fer moltíssimes coses amb
les simetries i recorda que també es
poden
fer
translacions,
rotacions,
figures semblants (amb les homotècies),
etc i veuràs que podràs aplicar-ho amb
els teus alumnes (sense que calgui dirli de què es tracta).

B- He penjat en el Dropbox, a simetries,
una primera construcció (simetries_1)
amb una opció diferent de la de la
fletxeta. Com ho veus? Caldria posar
l'eix de simetria o pels alumnes de
pàrvuls millor que no?

Crònica. III Jornada de l‟ACG
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B- La primera: fet. La segona: Poc aconsellable perquè convé posar límits als
angles; sinó la figura es complica molt.

I-

He
pensat
que
aquest
tema
de
les simetries el podríem treballar a la
classe amb miralls. També he mirat les
activitats de José Antonio Mora, de
Manuel Sada. He trobat un arxiu de
Rafael Losada que segur que ja coneixes
i que penso que és la manera que poden
entendre el nens d'aquesta edat. Però hi
ha un aspecte que no entenc, quan posem
un objecte davant del llibre mirall amb
angle 90º es veuen quatre objectes i en
aquests arxiu de GeoGebra no es veu
així, sinó que se'n veuen tres.

I- La majoria dels alumnes han vist que
l’arxiu A-3 (el que fa una simetria de
la lletra A), era com es veia al mirall
i a sobre es podia moure, crec que han
entès
el
concepte,
però
els
ha
impressionat molt més l'arxiu de llibre
mirall, deia que hi havia moltes més A,
però quan els preguntava que per què
n'hi havia més, em deien que sortien més
A quan feies la ratlleta més llarga, no
deien "quan tanques el mirall".

Vam seguir debatent sobre la miniaplicació de
Rafael Losada i com ho veiem millor per portar-ho
a la classe. Només un objecte? Només un mirall?
Vam anar avançant amb diferents versions d‟una
activitat anomenada llibre_mirall fins a trobar-ne
una versió que ens semblava ben realista.

Vam treure conclusions. Quedaven bocabadats per
les simetries en moviment però no ho relacionaven
amb el llibre_mirall. L‟arxiu A-3 que fa una
simetria l'entenen però no els motiva tant.
IB-

Encara no ho he contrastat amb les
fotos (jo crec que això és molt
important!). Vull intentar una visió
simulant 3D però és més complicat. És
fascinant perquè surten tota mena de
problemes.
Haig
de
posar
moltes
condicions (hi ha segments que no es
veuen segons l'angle dels miralls per
exemple).

El Quim (és l‟altre professor que col·labora en el
treball) ha fet dues puntualitzacions que em
semblen interessants:

Avui un nen (dels "petardos" de la
classe) a l'hora del patí m'ha mostrat
el que havia fet amb el seu esmorzar:
"mira Isabel, he fet una rajola!", quan
li he preguntat que com havia fet forat
del mig, m'ha dit que havia doblat el pa
i se l'havia menjat, no diguis que no és
bo! Ara penso que els mostraré l'arxiu
que vas fer de rajoles (triangles verds
i blancs) a veure què diuen i li donaré
voltes aquests cap de setmana.

Q- La primera: pots canviar el color dels
segments que representen els miralls?
Deixar de color blau els dos miralls
reals i de color groc els que surten
reflectits, m'explico?
La segona: ja que els alumnes manipulen
directament el mirall, podries fer que
moguessin un dels miralls en comptes del
punt lliscant?
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Volum amb papers de diari
I-

(Després d’enviar unes fotografies…)
Els nens em preguntaven que com es deia
el que havíem construït i com no sé el
nom, ells anaven dient com es podria
dir, ha estat molt divertit! Han arribat
a la conclusió que el podíem anomenar
prisma circuntriangular.

B- Crec que es diu icosàedre truncat però
no sé si és exactament el que tu vols.
I-

Ja he estat mirant els icosàedres
truncats,
també podria ser una malla
triangular amb base d'icosàedre. És
divertit tot això, ho tenia oblidat! No
pretenc ensenyar als nens com es diu,
perquè no toca per l'edat, és curiositat
meva. Definitivament l'anomenen "cabana", però les nenes i els nens han vist
que és diferent al prisma que forma la
classe.

Arran d‟aquesta activitat vam començar a treballar
amb el GeoGebra 3D que va presentar Mathieu
Bloissier a la Jornada GeoGebra de Barcelona,
especialment amb l‟eina Right Prism que permet
“aixecar” la base d‟un prisma com es veu a la
figura.

Crònica. III Jornada de l‟ACG
Es projecta la imatge de l'objecte que
han posat dintre a la part superior de
la joguina i s'ha d'agafar, evidentment
no poden per que és la projecció de la
imatge. El més impressionant va ser quan
vam preguntar al nens (sense mostrar el
mecanisme i després de la cara que
posaven per que ho el podien agafar) que
per què passava i més d'un va dir que a
dintre hi havia miralls. No està mal per
cinc anys, no?
B- Aquí entrem en un altre món: el dels
efectes
òptics.
Sens
dubte
estan
relacionats amb la geometria!

Són només uns quants exemples perquè n‟hi ha
molts més! En aquest pont que hem establert hem
aprés molt, potser ho podríem resumir en aquest
comentari que és una més de les moltes reflexions
que hem anat fent durant el procés de creació:
“El que més m'agrada d'aquesta col·laboració
és que em fa reflexionar sobre la geometria des
del nivell inicial. Em fa descobrir com treballen
els pàrvuls pensant de retruc en el que fan els
grans.”

El programa però encara està en una fase beta i de
vegades hi ha problemes quan es volen obrir les
versions html.
Setmana del sentit de la vista
I- Estem preparant la setmana del sentit de
la vista, els nens porten de casa objectes relacionats amb el tema. Un nen va
portar una "joguina" (no sé com es diu),
és un recipient format per dos miralls
un còncau i l'altre convex amb un forat
a la part superior on es pot introduir
un objecte petit dintre de l'aparell.

Afegirem la frase d‟una alumna de 2n de batxillerat
(que va obtenir una qualificació de 9 a la
Selectivitat) intentant resoldre un problema de
geometria a l‟espai:
“Bernat, ho sé fer però no ho sé veure”
Potser la futura versió 3D del GeoGebra l‟hagués
pogut ajudar!

BERNAT ANCOCHEA
Servei d'Innovació i Recerca Educativa
Departament d'Ensenyament

ISABEL SORIGUÉ
Escola Diputació
Barcelona

El GeoGebra per a primària: GeoGebraPrim
El GeoGebra 4.0 que potser ja serà la versió estable quan llegiu aquest butlletí incorpora una versió per
a primària, essencialment igual que l‟escenari Geometria Bàsica que trobareu al GeoGebra 4.0. Tanmateix potser hi trobareu a faltar alguna cosa... però podreu crear els vostres escenaris de treball!
Us convidem a llegir, en les actes de la II Jornada GeoGebra de
l‟ACG (novembre 2009) el resum de la conferència The project GeoGebraPrim - GeoGebra for Primary School que va impartir YVES KREIS de la
Universitat de Luxembourg i membre de l'equip de desenvolupament
de GeoGebra. Es dóna una ullada ràpida al projecte, que ara esdevindrà realitat, s'expliquen els conceptes didàctics i tecnològics que
s'hi incorporen i es poden consultar interessants applets.
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II Jornadas de GeoGebra en Andalucía
Crònica d‟ALBERT GARCIA SEMPERE
Divendres 1 d’abril
Amb una calor impròpia de les dates i després de
superar un embús de cotxes impressionant a
Sevilla, arribo a Huelva a temps per assistir a la
inauguració de les jornades. Es fan al campus
principal de la Universitat de Huelva, als terrenys,
em diuen, d‟una antiga caserna reconvertits en
recinte universitari.
Després dels protocol·laris discursos de benvinguda, la primera conferència va a càrrec de José
Luis Álvarez que ens explica les activitats de
Proyecto Gauss basades en GeoGebra. Ens planteja una possible anàlisi d‟aquestes:
Modelització de la realitat, interactivitat, adaptabilitat
GeoGebra com a laboratori de matemàtiques,
simular, experimentar
Animació
Visualització, aprofitament de les possibilitats
estètiques
Demostracions
Totes les activitats proven de respondre als
principis pedagògics d‟activitat, realitat, diferenciació dels nivells de dificultat, connexió entre
conceptes (no només matemàtics) i comunicació.
M‟ha agradat molt la dels falsos quadrats

diferents nivells de dificultat. Com que sempre
s‟aprèn, m‟apunto una manera diferent de la que jo
feia servir de trobar amb GeoGebra la suma dels
angles d‟un triangle.
A la tarda és el torn de les comunicacions. S‟han
fet simultàniament en diverses aules, de manera
que només se‟n podien escoltar tres. El temps
disponible (només 15 minuts i 10 per qüestions
posteriors) ha obligat als oradors a córrer molt o a
fer grans esforços de síntesi.
Com a representant de l‟ACG em toca presentar
una comunicació (GeoGebra en un entorno 1x1)1
que apunta alguns dels canvis que s‟han
esdevingut a l‟aula usant GeoGebra en el nou
entorn. Ha tingut bona repercussió (unes 50
persones omplien l‟aula, algunes sense poder
seure per manca de cadires) i ha suscitat algunes
preguntes interessants dels assistents. Agraeixo
molt aquest interès que la presència de la nostra
associació ha despertat a les jornades.
I sense temps per gaudir d‟aquest afecte, nous
tallers. Aquesta vegada m‟apunto al d‟activitats
d‟aula. Un cop més, idees interessants a posar en
pràctica: trobar el MCD de dos nombres fent servir
punts lliscants.
Al vespre, nova trobada com la de la nit anterior.
Que no només de GeoGebra s‟ha de parlar, encara
que un grup de professors reunits sempre acabem
comentant algun tema professional...

Diumenge 3 d’abril
Sí, sí! Ho heu llegit bé. Diumenge al matí també
tenim activitats programades. Com que el tema de
seqüències i llistes el porto molt fluix, decideixo
aprofitar per passar-me pel taller que proposen els
companys del grup gallec Xeodin.
Com que el conferenciant que havia de comentar
les novetats de la versió 4 de GeoGebra no ha
pogut venir per trobar-se malalt, el José Luis ens fa
una demostració pràctica d‟una classe amb
activitats del Proyecto Gauss.
Un cop acabades les activitats pròpies de les
jornades, queda temps per al passeig, el sopar i la
sobretaula amb companys i companyes de l‟Institut
GeoGebra d‟Andalusia.

I no us puc dir res de la conferència final perquè
haig de marxar cap a Sevilla per no perdre el vol de
tornada.
Com veieu tres dies intensos amb el GeoGebra
com a protagonista.
No puc acabar aquesta crònica sense agrair
profundament la invitació i el tracte rebut per part
dels companys i companyes de la Sociedad
AndaluzaThales i el seu Instituto GeoGebra de
Andalucía. Realment, ha valgut la pena anar-hi.

Dissabte 2 d’abril
El matí el dediquem a participar en tallers diversos,
des d‟iniciació fins a ús de seqüències i llistes,
passant per probabilitat, propostes d‟aula o
GeoGebra i anàlisi. Jo m‟inscric a un que mostra
diferents construccions fetes amb GeoGebra i de

ALBERT GARCIA SEMPERE
Secretari de l‟ACG
1

Publicada a les pàgines 29 i ss. d‟aquest butlletí
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L‟entrevista

Bombolles de sabó i GeoGebra
AINA BUJOSA DÍAZ
Parlem amb l‟Anton Aubanell sobre la salut del GeoGebra i el seu futur immediat. També
reflexionem sobre els diferents models de recursos per a l‟ensenyament de les matemàtiques
de què disposen els professors, en particular els materials manipulables, i sobre la situació
actual de l‟ensenyament i la formació de professorat.

ANTON AUBANELL va ser professor de secundària durant
25 anys i, actualment, combina les classes de didàctica a
la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona amb la direcció del Centre de Recursos per Ensenyar i Aprendre Matemàtiques (creamat). Aquest és un
dels centres de suport a la Innovació i a la Recerca Educativa (CESIRE), que va néixer amb la voluntat de facilitar recursos als centres educatius i al professorat de les
diferents etapes educatives no universitàries per aconseguir millors competències dels alumnes en l‟àmbit matemàtic.

L’Anton Aubanell al seu despatx del creamat

El creamat
L‟Anton Aubanell ens rep al seu despatx i comença
explicant-nos que el creamat es marca la fita
d‟ajudar a l‟acció directa a l‟aula, com es pot veure
a la web, amb suport curricular i material didàctic.
D‟entre l‟àmplia oferta de materials que el centre
posa a disposició dels docents, en destaca
l’Aplicació de Recobriment Curricular (ARC), que
recull més de 500 propostes didàctiques concretes
que poden ser útils a mestres i professors en el seu
treball a l‟aula. A més, la pàgina també ofereix suport curricular, consells perquè les famílies contribueixin a l‟educació matemàtica dels seus fills i un
apartat de recerca on es pengen les llicències
d‟estudi de professors, amb vídeos introductoris inclosos.
Un altre dels punts forts del creamat és la producció de materials amb col·laboració amb els mitjans
de comunicació. El projecte que ha tingut més èxit
ha estat l‟emissió a TV3, d‟Àlia, una sèrie de ficció
per nens, de 13 capítols, que pretenia entretenir i
fer de les matemàtiques una ciència divertida i senzilla d'entendre, amb suggeriments didàctics. «Vaig
quedar parat quan la sèrie, que s’ha repetit dues
vegades, en l‘últim capítol de la segona aconseguís
una audiència de 70.000 nens. Això són 2.000
classes! Després molts professors ens van dir que
feien servir els capítols com a suport d’alguns te-
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mes i vam descobrir la força de servir a l’escola
des de mitjans exteriors i des de formats no estrictament acadèmics ».
Aquest èxit va fer veure al creamat que era important que es preocupessin pels mitjans de comunicació, i hi han seguit col·laborant: Han treballat pel
Què Qui Com i en Una Mà de Contes, ambdós de
TV3, el segon amb la pàgina web més visitada de
la cadena, per sobre de la de Polònia, i en programes de BTV. Actualment compten amb una petita
secció de matemàtiques al programa Extraradi de
COMRàdio.
A més, fa poc el centre ha iniciat un projecte nou:
portar a Catalunya Ven x + matemàticas, tallers iniciats pel Ministeri d‟Educació per a alumnes especialment dotats per a les matemàtiques. També collaboren en la difusió de la web Aprèn estadística,
realitzada per l‟Institut d‟Estadística de Catalunya,
que proposa fer exercicis d‟estadística amb dades
reals.
Tota aquesta feina que suposa el creamat la duen
a terme entre quatre persones: Anton Aubanell,
Jorge Sánchez, Josep Rey, que es dedica exclusivament al Museu de Matemàtiques de Catalunya,
que va néixer paral·lelament al centre, i Montserrat
Torra, mestra i pedagoga que es dedica al material
de primària.

L‟entrevista
Recursos materials
Però, a més del creamat, si per una cosa és conegut aquest matemàtic de Malgrat de Mar és per l‟ús
d‟objectes tangibles com a material docent1. Un
aspecte del que ara n‟és tot un expert però que va
descobrir i desenvolupar indirectament.
L‟Anton Aubanell sempre s‟ha caracteritzat per utilitzar molts exemples, tot i que al principi de la seva
carrera els que usava eren més aviat dialèctics,
carregats de metàfores. «Recordo que explicava
les aplicacions com batalles d’indis i cowboys: els
indis eren tan pobres que només tenien una fletxa
cada un, però eren tan valents que tots la volien tirar; a vegades deixaven exhaust l’exèrcit contrari i
altres vegades no. A partir d’aquí jo treia conclusions sobre què volia dir una aplicació exhaustiva i
una injectiva».
Però el que el va impulsar a introduir recursos manipulables a les aules va ser la seva col·laboració
amb ADEMGI (Associació d‟Ensenyants de Matemàtiques de Girona), la qual als inicis de la seva
fundació el va convidar a donar una conferència
sobre recursos per ensenyar matemàtiques.
Mentre hi treballava va descobrir el món dels recursos manipulables, en els que ha estat treballant durant vint anys. «Funcionen tan bé perquè són trossets de realitat”, afirma l‟Anton, i afegeix que
aquesta realitat és la que permet que els alumnes
entenguin d‟una forma més clara les matemàtiques
i aprenguin a gaudir-les. «Són recursos que no exclouen a ningú. Mentre a una classe magistral et
seguirà amb més facilitat un alumne amb preparació anterior que un amb menys base, si tu portes
un recurs, per exemple, per construir poliedres i els
dius que mentre els creen vagin comptant les cares, les arestes i els vèrtex per treure’n conclusions, tots ho sabran fer. En apropar-te a la vida tangible també t’acostes a segments més amplis”.

Geometria amb bombolles de sabó
1

Recursos materials i activitats experimentals. Memòria de la
llicència per estudis d‟Anton Aubanell. Curs 2005-2006. La
podeu veure a http://www.xtec.cat/~aaubanel/
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No obstant això, reconeix que aquests recursos
com més donen de si és integrats amb d‟altres de
diferents tipologies. “Igual que es diu ai d’aquell
que llegeix un sol llibre, jo diria que ai d’aquell professor que té una sola tipologia de recursos. És interessant lligar els materials manipulables amb
contes, relats, jocs, treball de camp, TIC, explicacions magistrals, etc. En el meu cas he fet una evolució cap a les TIC i m’ha agradat trobar-me amb
grans especialistes en TIC com el Toni Gomà, el
Pep Bujosa o el Jorge Sánchez que cada vegada
aprecien més els materials”.

GeoGebra
Si parlem de les TIC, a Cònica no podia faltar el
GeoGebra. L‟Anton considera que és una magnífica eina perquè de manera àgil i fàcil posa en contacte dos mons que a vegades són viscuts pels
alumnes com molt allunyats: el món de l‟àlgebra,
amb els seus símbols i les seves expressions, i el
de la geometria i el seu món de figures. «És una
eina dinàmica, canvia amb facilitat, produint un ball
entre parelles: punts i números, rectes i equacions
de primer grau, circumferències i equacions quadràtiques... tots ballen al ritme de la música de
fons, que no és altra cosa que les idees matemàtiques que lliguen les construccions del GeoGebra».

Produeix un ball entre parelles
i la música de fons són
les idees matemàtiques
Per altra banda, és del parer que l‟èxit d‟aquesta
eina recau en què és fruit d‟un doble encert: el primer és la idea inicial del seu creador, Markus Hohenwarter, de connectar geometria i àlgebra; el segon es el plantejament que s‟ha adoptat per desenvolupar progressivament el GeoGebra i per
compartir les aportacions de cadascú. «Ho deia el
Markus a les jornades organitzades a Barcelona: si
vols anar ràpid ves sol, si vols anar lluny ves
acompanyat, i jo crec que això ha permès anar molt
lluny i fins i tot de manera ràpida». I és que gran
part del creixement d‟aquest programari ha estat
gràcies a la col·laboració desinteressada de molts
professors que, amb els seus suggeriments per
desenvolupar noves aplicacions, traduint el programa a diferents llengües, fent les pròpies construccions i compartint-les, han permès que el GeoGebra s‟estengui d‟una manera tan ràpida. «Jo
crec que en aquest sentit el GeoGebra ha tingut
molta sort. Neix a prop de l’aula i s’hi desenvolupa
a prop, alimentant-se de les idees i dels suggeriments del professorat. Per això crec que ha tingut
un gran pare, en Markus, molts i molt bons padrins,
i un bon bressol, l’aula. Això és el que el fa una
gran eina».
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Quan se li pregunta cap on ha de tirar el GeoGebra, quin futur li espera, assegura que no dubta
que el camí que seguirà és el d‟encara més èxit. És
palès, actualment, que cada vegada s‟utilitza a les
aules de més centres d‟ensenyament, tant secundari com universitari, i que tot indica que cada vegada seran més els centres que es beneficiaran
dels avantatges didàctics que aquesta eina aporta.
«El GeoGebra va pel bon camí, cobreix cada cop
aspectes més amplis de la matemàtica, com el món
de l’estadística, el qual, si bé fa temps s’havien fet
coses magnífiques, actualment compta amb molt
poques eines per treballar-la, o el càlcul simbòlic,
en el que em consta que s’està treballant en manipuladors algebraics».

L‟entrevista
Desplegament informàtic
L‟ús del GeoGebra va molt lligat a l‟adopció d‟un
nou model d‟ensenyament, en el qual la introducció
d‟ordinadors i noves tecnologies a les aules és un
factor clau. Un tema de total actualitat per la cancel·lació del programa Educat 1x1 que la Consellera d‟Ensenyament, Irene Rigau, va dur a terme a
principis de la legislatura del nou govern. Una mesura que l‟Anton Aubanell no veu del tot amb mals
ulls, ja que considera que el desplegament del programa va ser massa general i ràpid, sense gaire
previsió, i no es va tenir prou en compte ni el que ja
existia ni la connectivitat i, sobretot, la garantia que
hi hagués prou propostes didàctiques.

Tot i que aquests avenços són molt positius, segons el seu punt de vista cal avançar amb precaució i vigilar que l‟augment de les prestacions que el
programari ofereix no en comprometin la seva agilitat. «Avui és una eina fàcil, còmoda, directa, tant
de bo no la carreguem excessivament, estaríem
complicant-ne l’entorn i en minaríem el seu ús didàctic».
D‟altra banda, també destaca la necessitat de saber captar què aporta aquesta eina i aprofitar-ne
els beneficis, dotar al sistema, no només als professors, de valor perquè, a partir de les possibilitats
que ofereix el GeoGebra, es replantegin alguns aspectes curriculars: una possibilitat seria, per exemple, invertir el temps que fins ara es dedicava a la
manipulació d‟expressions algebraiques a la pissarra, i que ara aquesta eina estalvia, en un altre tipus
d‟enfocament. «Aquest programa permet una cosa
que en matemàtiques és molt difícil: l’experimentació. Experimentar vol dir provar, equivocar-se
i al final descobrir una regularitat, demostrar-la si
cal i formalitzar-la. Això que en el món del càlcul i la
numeració es podia fer amb calculadora, ara el
GeoGebra ho permet d’una manera molt més maca
amb la geometria, convertint les matemàtiques que
s’ensenyen en una ciència una mica més experimental».

El GeoGebra permet experimentar, que vol
dir provar, equivocar-se i al final descobrir
una regularitat
Una idea que per a l‟Anton seria interessant que arrelés a l‟aula. El tempteig, que potser cada vegada
és més reconegut en el món de l‟aritmètica, per
plantejar conjectures i explorar-les, pot aplicar-se a
la geometria a través de les imatges, movent-les.
«És magnífic. Quan dibuixes un triangle amb GeoGebra, és mòbil, dinàmic, mentre que quan el dibuixes a la pissarra és aquell triangle, no és un triangle qualsevol, i aquest és un canvi conceptual interessant, entre el dibuix concret i la idea de generalitat d’una figura».
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Anton Aubanell, gran comunicador, a COM Ràdio

Per a ell l‟aturada provocada per la crisi pot servir
per reconduir el tema i buscar més vincles i unanimitat entre el professorat. «No hem d’oblidar que
l’eina és molt important, però l’eina real a l’escola
no és l’ordinador, sinó allò que fem amb ell, i per
això necessitem el professorat. No n’hi ha prou
amb portar els ordinadors, cal convèncer els docents que allò es pot fer servir amb eficàcia i evitar
que neixi un sentiment d’inseguretat entre ells».
Per això, des del creamat van aportar molt material
de recolzament al projecte, que els professors podien utilitzar per les seves classes.
Assegura que acostar el món dels ordinadors a
l‟aula aporta moltes possibilitats. Permet introduir
gran quantitat de recursos nous, però sempre que
el programari es vagi seleccionant, ja que, segons
ell, és molt perillós utilitzar programaris o llibres de
text digitals simplement perquè ho són, sense haver-los avaluat amb l‟atenció deguda.
Precisament ell veu que el gran inconvenient és
que es vulgui fer tot amb ordinador. «Tot consisteix
en un tema d’equilibris, no podem caure en la trampa de pensar que perquè posem un ordinador sobre la taula del nen, el nen aprendrà més. La selectivitat la farà a mà i al llarg de la vida no anirà amb
un ordinador a tot arreu... » i insisteix en què la clau
és la integració de recursos: «Està bé que tinguin
ordinador, però també que disposin de material
manipulable, que facin un treball de camp, que facin coses escrites a mà... el problema és voler ser
massa absoluts. Si hem d’acabar resolent i expli-

L‟entrevista
cant els problemes a l’ordinador, escrivint en ordinador, acabarem posant més interès en l’edició del
text que no en els conceptes que hi ha al darrere».
De totes maneres, l‟Anton està convençut que, com
tot, les eines informàtiques com les que ha anat
aportant l‟Educat 1x1 seran sotmeses a selecció
natural. «Vull pensar que, amb el temps, a les classes no es passaran el dia fent servir ordinadors, sinó que s’utilitzaran de manera adequada i equilibrada. Jo diria que hem de deixar que l’experiència
del professorat vagi posant les coses al seu lloc».

Formació
Aquí hi juga un paper clau la formació del professorat, de la qual, actualment, l‟Anton se‟n mostra reticent. Reconeix que hi ha un gran esforç perquè els
docents de matemàtiques surtin ben formats per
part de les universitats, el Departament d‟Ensenyament i les associacions de professors de matemàtiques, i que hi ha hagut una millora substancial amb
la implantació del màster per a docents de secundària. Tot i això, el preocupa l‟escenari que actualment comença a perfilar-se. Considera que no és
un bon senyal el fet que als màsters hi acudeixin
molts més alumnes procedents d‟altres llicenciatures que no són les matemàtiques, que no matemàtics pròpiament dits.
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grup que se‟n va cap a la indústria, l‟estadística,
l‟aplicació, assegurances, etc., i un altre grup que
se‟n va a l‟educació, aquest últim és el menys valorat pels actuals programes. «Jo crec que davant
d’aquesta situació tan paradoxal com inquietant, les
facultats de matemàtiques haurien de replantejarse les llicenciatures o, si més no, els camins dins
la llicenciatura, contemplar clarament la creació
d’un un itinerari específic per al perfil de professor.
No pot ser que hi hagi una sola assignatura de didàctica en tota la carrera».
Insisteix en què no es tracta de parlar de nivells, sinó d‟enfocaments. Defensa un model on tots els
estudiants de la carrera segueixin un bloc comú,
però mentre els que es vulguin dedicar a la recerca
hauran de seguir un enfocament molt abstracte i
teòric, els futurs professors podran dedicar més
temps a assignatures que relacionin la matemàtica
amb l‟àmbit natural, social i cultural que ens envolta, per exemple, o insistir en els temes històrics o
en la comunicació matemàtica.

«Si no es cuida l’esport de base, no tindrem esport
d’elit. I no cultivar el docent de secundària, acabarà
amb l’interès per la recerca superior. Amb tots els
respectes, els professors que no disposen d’una
preparació matemàtica sòlida no transmetran el
mateix esperit d’apassionar-se pel repte intel·lectual que suposen les matemàtiques a nivell
de secundària, simplement perquè no el coneixen o
no l’han viscut. A la llarga, a la universitat es queixaran que els seus alumnes no arriben prou preparats. En això la universitat té una responsabilitat seriosa: és difícil d’entendre que convisqui la duresa
del primer curs amb una permissivitat enorme al
màster, on ja no hi arriben molts dels que voldrien
ser professors».
Sobre el camí que ha de seguir l‟ensenyament en
un futur, ell aposta per una matemàtica carregada
de realitat i de repte intel·lectual a parts iguals, on

L’Anton Aubanell imparteix una sessió de formació

«D’aquesta situació em crida l’atenció una certa
paradoxa: mentre als primers cursos de les facultats de matemàtiques abandonen un alt percentatge d’estudiants perquè no poden continuar, estudiants que potser voldrien dedicar-se a l’ensenyament, als màsters arriben futurs docents d’altres
carreres, amb absoluta bona voluntat i amb una intenció respectable d’anar a fer de professors, això
no ho critico, però a vegades amb poca preparació
matemàtica. I la conseqüència d’aquesta paradoxa
és que ens trobarem que als instituts pot canviar
el perfil del professorat de matemàtiques i a la llarga potser el perfil de l’educació matemàtica».
Aubanell considera que les carreres de matemàtiques generen tres tipologies diferents de matemàtics, els que es decanten per la recerca superior, el

els nens facin activitats molt contextualitzades però que, alhora, es cultivi també l‟esperit de raonament, de contrast d‟idees, de treballar sobre reptes,
l‟esperit de la matemàtica no utilitària.
L‟Anton somnia amb un ensenyament on es donin
eines matemàtiques per interpretar la realitat però
també on es faci entendre allò que la matemàtica té
de repte conceptual, més enllà de la seva utilitat.
«La utilitat ja vindrà, algun dia, però el fet d’educar
en l’esforç intel·lectual de fer un problema o
d’estudiar les propietats d’un triangle és molt útil a
la llarga. Si oblidem algun d’aquests dos aspectes,
ens trobarem una matemàtica massa utilitària, que
pot suposar allò que diem de pa per avui gana per
demà, o una matemàtica on els alumnes hauran de
preguntar massa sovint per què serveix això? »

AINA BUJOSA DÍAZ
Periodista
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Col·laboracions

Podem animar a un alumne de 1r d’ESO a fer una petita
conjectura, comprovar-la i reorientar-la?
CARLES DE CUBAS GARCÍA
En aquest article l‟autor ens exposa una seqüència didàctica, que aprofita recursos existents a la web,
fets amb GeoGebra o anteriors al GeoGebra, i també una aplicació pròpia, elaborada amb el
GeoGebra i que ens ha d‟ajudar a respondre decididament que Si!!! a la pregunta que serveix com a
títol de la col·laboració.
ran part dels professors actuals de matemàtiques de secundària, ens hem format
en una època en què les matemàtiques
eren pures. Avui en dia les coses estan canviant.
El formalisme de l‟obra de Bourbaki que ens va
cegar, ha donat pas a una balança a on la matemàtica i la informàtica comencen a anivellar-se.

G

3. Quant sumen els quatre angles d‟un quadrilàter? Sempre sumen el mateix, sigui quin sigui
el quadrilàter? (Recorda la primera propietat
que compleixen els triangles). Enuncia ara la
propietat que compleixen tots els quadrilàters.
Comprova la teva hipòtesis a la web1:

Estarem tots d‟acord que amb els programes informàtics actuals la temptació constructivista és
molt forta: podem fer visibles alguns conceptes
que fins fa poc, era impossible.
Però, podem anar una mica més allà? Podem
aplicar el mètode inductiu a les classes de matemàtiques? Podem ensenyar als nostres alumnes
a fer servir aquesta brúixola que ens permet no
perdre‟ns en el caos aparent dels fenòmens? Podem animar a un alumne de 1r d‟ESO a fer una
petita conjetura, comprovar-la i, sobre tot, reorientar-la?

4. Obre l‟arxiu quadrilaters.html

Crec que el programa GeoGebra és una eina que
ens permet avançar cap a la resposta positiva a
aquesta qüestió. Res millor que un petit exemple.

Situació: Classe de geometria elemental a 1r
d‟ESO. L‟alumne ha treballat la definició de polígon i de polígon regular. Volem fer un estudi
més acurat dels quadrilàters.
El dossier d’alumne diu:
Desplaça els vèrtexs del quadrilàter i escriu al
teu dossier les conclusions i el dibuix per als
diversos tipus de quadrilàters.

1. Dibuixa al teu dossier un quadrilàter qual-

sevol. Quina creus que hauria de ser la
definició d‟un quadrilàter? Escriu la teva
definició al dossier
2. Compara la teva definició amb la que pots trobar a la web

5. Quina és la diferència entre un quadrilàter
còncau i un de convex?
Hem vist que el GeoGebra i altres materials disponibles a la web ens poden ajudar a comprovar
conjectures. Animeu-vos amb altres propostes!

CARLES DE CUBAS
Institut Pla Marcell
Cardedeu
1

Escriu la nova definició al teu dossier.
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A la pàgina 1 teniu l’enllaç a la pàgina web de Daniel Mentrard,
l’autor de l’activitat que suggereix Carles de Cubas, que va escriure
el seu article ja fa uns mesos. Actualment ja podeu trobar a l’ARC,
traduïdes al català, algunes de les propostes de Daniel Mentrard. Feu
cerca per autor i poseu Bernat Ancochea, que és la persona que va fer
la traducció i ho va incloure a l’ARC.

Col·laboracions
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GeoGebra en un entorno 1x1
ALBERT GARCIA SEMPERE
En este artículo se transcribe la comunicación presentada el pasado 2 de abril en las II Jornadas de
GeoGebra en Andalucía(*). Se muestra la gestión de unas actividades realizadas con GeoGebra en un
entorno 1x1 (un alumno, un ordenador). Con una pequeña introducción a los aspectos técnicos que
marcan el nuevo entorno de clase y a la idea didáctica en la que se basan las actividades, nos centraremos en como las desarrollamos en clase y en tres cuestiones que han surgido alrededor de GeoGebra al disponer cada alumno de su propio ordenador: uso del color, construcciones “difíciles” y construcciones de regla y compás versus construcciones geogébricas.
(*) Podeu recuperar el material de la presentació: power-point i fitxers .ggb.

1. Cuestiones técnicas
1.1. Aula 2.0
El proyecto Educat1x1 permite dotar las aulas con
una Pizarra Digital Interactiva (PDI), un proyector,
altavoces y dos puntos de acceso wifi en cada
aula. Una caja de conexiones facilita que cada
profesor pueda acceder con su ordenador portátil a
estos recursos.
Los puntos de conexión wifi de las aulas
corresponden a una red específica para el
alumnado que se gestiona directamente desde el
Departament d‟Ensenyament de la Generalitat.
Esta gestión permite filtrar los contenidos a los que
tendrán acceso los chicos y chicas desde sus
ordenadores.
El personal docente dispone, por otra parte, de otra
red específica sin restricciones de acceso y que
permite comunicarse, por ejemplo, con las
impresoras del centro.
1.2. Netbook
Cada estudiante dispone de un ordenador
personal. En nuestro caso se trata de un ordenador
personal Toshiba modelo NB-200.

Disponen de un sistema operativo dual, Linkat y
Windows 7, y llevan incorporado, en el caso de
Windows, la suite Office 2010.

2. Cuestiones pedagógicas: usos posibles
de GeoGebra
Un posible análisis de los usos que podemos dar a
GeoGebra en un aula nos daría:
a) Como Pizarra Digital
Se trataría de trasladar el uso tradicional de una
pizarra de tiza a una pizarra electrónica. El profesor
o profesora que en una pizarra clásica utilizaba
instrumentos de dibujo de madera para poder
ilustrar sus explicaciones, ahora puede realizar los
dibujos usando GeoGebra. No sólo se gana en
comodidad en el momento del trazado, sino
también en la calidad de los resultados, mucho
más precisos en la pizarra electrónica. Además,
desde mi punto de vista, la pantalla, quizá por su
luminosidad que nos recuerda el cine o la
televisión, es mucho más atractiva para los
alumnos que la pizarra tradicional.
Sin olvidar que el componente dinámico del
programa introduce nuevas posibilidades didácticas
que la pizarra clásica no tenía.
b) Como ilustración o ejemplo
En un libro digital o en un texto explicativo
incorporado a la web, GeoGebra es el
complemento ideal en las ilustraciones. No sólo
nos permite ejemplificar los conceptos que
queremos transmitir sino que la interactividad que
puede establecer con el estudiante enriquece sin
duda dicha transmisión.
c) Como cuaderno de trabajo

Incorpora un procesador Intel Atom N270. La
memoria RAM es de 1 Gb y dispone de una
pantalla con tecnología LED de 10.1" y una
resolución de 1024 x 600.
Lo más destacado es su peso, 1,3 kg, y el hecho
de la autonomía que le proporciona su batería:
prácticamente 8 horas de funcionamiento sin
necesidad de conectarse a la red eléctrica.

En mi opinión, el empleo más rico que se puede
hacer del programa. Ya sea en la resolución de
problemas como en actividades de investigación,
GeoGebra se convierte en un potente cuaderno en
el que probar, corregir, comparar, construir,
establecer hipótesis y comprobarlas, en suma,
trabajar con las matemáticas de manera fácil e
intuitiva pero asimismo rigurosa.
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En un entorno 1x1, además, esta posibilidad se ve
incrementada porque el cuaderno es individual y,
aunque también se puede (y se debe en algunas
ocasiones) trabajar en equipo, el hecho de que
cada uno pueda particularizar su trabajo permite
profundizar más los aprendizajes y hacerlos más
significativos, porque es cada persona individualmente la que ha de superar las dificultades que
vayan surgiendo en la resolución de la actividad.

Col·laboracions
●
●

●

Observa qué pasa con la suma de las longitudes de los lados que movemos.
Compara esta suma con la longitud del lado
que no movemos antes y en el momento en
que el triángulo desaparezca
Redacta una frase que explique lo que has
observado.

3. Gestión de las actividades
Para la gestión de las actividades que propongo en
clase utilizamos los siguientes elementos:
a) Moodle
En Catalunya, desde hace unos años, los
profesores que lo solicitamos en su momento,
disponemos de un espacio web dinámico en el que
podemos alojar nuestro propio entorno Moodle.
En ese entorno, he creado un curso de Geometría
con GeoGebra, donde el alumnado de 1º de ESO
encuentra las instrucciones para realizar las
actividades de estudio e investigación con
GeoGebra de las que más adelante mostraré
diversos ejemplos.
b) GeoGebra, procesador de textos, programa
de presentaciones.
Cada actividad se realiza utilizando en paralelo
GeoGebra y un procesador de textos o un
programa de presentaciones. Se trabaja con
GeoGebra siguiendo las instrucciones de la
actividad y se escriben las conclusiones en el
procesador o en el programa de presentaciones.
c) Trabajo de síntesis
Finalmente, para cada grupo de actividades, se
realiza un trabajo de síntesis en el que se
incorporan
ilustraciones extraídas de
las
construcciones realizadas con GeoGebra.

4. Ejemplos
Aquí podemos ver algunos ejemplos de las
actividades realizadas con GeoGebra en 1º de
ESO siguiendo el proceso comentado en el punto
anterior.
a) Triángulos (primer ejercicio que hacemos
de este tema)
●
●
●
●
●
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Dibuja un triángulo. Utiliza la herramienta
Polígono.
Fíjate en los dos lados más pequeños del
triángulo.
Suma sus longitudes.
Fíjate en el vértice que une los dos lados
más pequeños del triángulo.
Muévelo hasta situarlo sobre el otro lado.
Verás que el triángulo desaparece.

b) Cuadriláteros (4º ejercicio del tema)
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

Dibuja un segmento.
Dibuja las rectas perpendiculares por cada
extremo del segmento.
Dibuja un punto en alguna de estas rectas.
Dibuja la recta paralela al segmento que
pasa por este punto que acabas de dibujar.
¿Qué figura has obtenido?
Comprueba que moviendo cualquiera de los
puntos (vértices) de que dispones, siempre
se mantiene el mismo tipo de figura. Explica
las características que observas.
Determina el cuarto vértice de la figura (Utiliza la herramienta Intersección de dos objetos).
Para que se vea más claro, dibuja el polígono con la herramienta correspondiente.
Dibuja las diagonales. Mídelas.
Mueve cualquiera de los vértices. ¿Cómo
son siempre las diagonales?
Determina el centro de la figura teniendo en
cuenta que es el punto de intersección de
las diagonales.
Mide los ángulos centrales.
Mueve los vértices. ¿Qué pasa con los
ángulos centrales?
Consigue que los ángulos centrales sean
iguales. ¿Qué figura has obtenido?

c) Circunferencias (2º ejercicio del tema)
●

●

Dibuja una circunferencia. Utiliza la herramienta Circunferencia dados su centro y
uno de sus puntos.
Fíjate en el punto que tienes sobre la circunferencia y dibuja el radio correspondiente a
este punto.

Col·laboracions
●

Dibuja una perpendicular al radio que pase
por el punto sobre la circunferencia.
● ¿Cómo es la recta que resulta?
● Mueve el punto sobre la circunferencia y
varía la medida de la misma.
● ¿La recta sigue siendo del mismo tipo?
● Redacta una frase que explique lo que has
observado.
d) Seguimos investigando (5º ejercicio)
● Con la herramienta Polígono dibuja un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono.
● Con la herramienta Segmento entre dos
puntos dibuja las diagonales de estos polígonos.
● ¿Cuántas diagonales tiene el cuadrilátero?
● ¿Cuántas tiene el pentágono?
● ¿Y el hexágono?
● ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de
10 lados? Explica cómo lo has hecho.

5. Algunas cuestiones que han surgido este curso en el entorno 1x1
5.1. Pasión por el color
Desde siempre había explicado en clase las
posibilidades que tiene GeoGebra de mejorar una
construcción modificando el estilo y el color de los
objetos. Pero no ha sido hasta este curso, con la
aparición de los netbooks, que se ha producido una
auténtica explosión de color en las construcciones
presentadas.
Creo que este hecho tiene más que ver con la
posibilidad de concentrarse en el trabajo que
facilita el netbook que con GeoGebra en sí.
De todas maneras, sin perder de vista que para
algún alumno pueda ser una tentación jugar con
los colores y no con las matemáticas, y más allá de
consideraciones estéticas que nunca hay que
menospreciar, creo que deberíamos estar de
acuerdo en que el uso del color facilita la
comprensión y la asimilación de los conceptos
matemáticos que queremos transmitir usando
GeoGebra.
5.2. Interés por las construcciones “difíciles”
En el grupo de actividades sobre triángulos hemos
trabajado la obtención de los puntos notables.
Como ampliación final del tema, les mostré una
construcción realizada por mí con la recta de Euler.
Mi sorpresa fue que un grupo significativo de
alumnos de cada clase me pidió permiso para
realizar también ellos dicha construcción.
La disponibilidad que nos facilita el netbook nos ha
llevado en este caso a que los alumnos se vean
capaces de asumir retos para ellos más
complicados. Unido a la facilidad de uso de
GeoGebra nos lleva a aumentar la calidad de los
trabajos que realizamos en clase.
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5.3. Construcción clásica (regla y compás) versus construcción geogébrica
En la asignatura de Resolución de problemas
(optativa de 2º de ESO) les propuse dibujar usando
GeoGebra diversas figuras resultado de la
composición de figuras geométricas simples.

Cuando discutíamos como realizar los dibujos y yo
proponía un determinado camino, me sugirieron
que con GeoGebra teníamos alternativas en
algunos casos más simples. De hecho, las
alternativas que el uso de GeoGebra nos sugiere
pueden hacer variar nuestra aproximación a los
diferentes conceptos.
Un ejemplo claro sería el hecho de partir siempre
de un deslizador para dibujar segmentos o
circunferencias. Un hábito que nos permite
después modificar la construcción fácilmente.
Desde una perspectiva estrictamente euclidiana
este hábito no aporta nada. Desde una perspectiva
geogébrica se nos antoja casi casi imprescindible.
Otros ejemplos en los que GeoGebra nos aporta
perspectivas diferentes serían las simetrías y
traslaciones, la posibilidad de usar fácilmente el
“transportador” creando ángulos de la amplitud que
queramos o el trazado de polígonos regulares de
cualquier número de lados.
Es decir, el trabajo con GeoGebra nos conduce a
que muy pocas veces trabajamos la Geometría
Euclidiana pero, en cambio, nos ayuda a entender
mejor el mundo de la Geometría.

6. Conclusiones
Más que definir conclusiones, parece más
conveniente establecer una hipótesis a seguir
investigando diariamente: el trabajo con GeoGebra
en entornos 1x1 es un trabajo más profundo y de
más calidad que el realizado en las aulas de
informática. Se podría pensar, pues, que el entorno
personal e individualizado y el carácter seductor y
atractivo de GeoGebra se potencian mutuamente
favoreciendo dicha calidad.

ALBERT GARCIA SEMPERE
Institut L‟Alzina (Barcelona)
Associació Catalana de GeoGebra
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Primers passos amb el GeoGebra i a la docència
ÀLEX REYES JIMÉNEZ
En els màsters de Formació del Professorat de Secundària el GeoGebra hi és ben present, amb més o
menys càrrega horària. Pensem que no podria ser d‟altra manera: qui vulgui dedicar-se a l‟ensenyament de les matemàtiques a la secundària ha de tenir l‟ocasió de conèixer el GeoGebra... i aleshores,
com també trobareu natural les persones que llegiu aquest butlletí, n‟hi ha que se n‟enamoren.
Per això des de la redacció de Cònica ens plau incloure l‟article que teniu tot seguit: un futur professor
de matemàtiques que ja té el GeoGebra com un dels seus recursos didàctics!

Tot just fa un any que vaig decidir endinsar-me en el món de la docència després d‟haver finalitzat els
meus estudis de Matemàtiques. Durant el curs 2010-2011 he realitzat el màster de formació de professorat
i és en aquest màster on he descobert una eina tant potent com el GeoGebra.
A continuació us comento alguns dels meus primers passos en el món de la docència, en aquest cas de la
mà del GeoGebra. Espero que entre tots podem anar avançant per fer d‟aquesta eina un recurs per millorar l‟aprenentatge dels nostres alumnes.
Durant les pràctiques que he realitzat a l‟Institut
l‟Alzina de Barcelona vaig explicar la unitat didàctica de proporcionalitat geomètrica a segon d‟ESO.
En el transcurs d‟aquesta vaig utilitzar dos applets
que m‟agradaria presentar-vos, i compartir la meva
experiència a l‟aula amb ells.
Tots dos recursos tracten aplicacions dels triangles
semblants. Un recurs és una aplicació que tracta el
càlcul de mesures inaccessibles com a conseqüència dels rajos de sol, i càlcul de l‟alçada d‟un edifici
a partir de la seva ombra, i l‟altre pretén calcular
l‟alçada d‟una columna a partir de la refracció que
fa un mirall.
Aquest applet el vaig titular “Quan surt el sol hi ha
ombres”, l‟alumne pot variar l‟hora del dia, i observar com varien les ombres de l‟edifici i el fanal. Sabent l‟alçada del fanal ha de raonar quina serà
l‟alçada de l‟edifici.

Abans de fer aquesta activitat a l‟aula la vaig fer de
manera experimental al pati de l‟institut, per tant els
alumnes van consolidar de manera prou satisfactòria l‟aplicació de triangles semblants, tot i que no
van justificar les respostes tan bé com m‟hagués
agradat i molts no van observar que, en l'applet
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amb què se'ls proposava treballar, a les 12h no es
pot calcular l‟alçada per la falta d'ombres.
Això va donar peu a un debat per veure si l'applet
era del tot realista o bé una simplificació, com és en
realitat; va ser el moment d'explicar als alumnes
que el Sol no arriba a 90º sobre l'horitzó gairebé
enlloc, i de pensar quina seria la millor hora del dia
per fer l‟experiment.
L‟altre material utilitzat durant la unitat didàctica el
vaig titular “Utilitzem el mirall”, i justament abans
d‟utilitzar el GeoGebra vaig plantejar el problema a
classe. Utilitzant el mirall vaig plantejar el dubte de
si podríem calcular l‟alçada d'una columna de la
classe i per resoldre el problema ho vàrem fer utilitzant el GeoGebra.

En el recurs podem observar una classe (era la
pròpia dels alumnes) i es dóna l‟opció que hi apareguin els seus professors de matemàtiques. Un
cop escollit el professor tenim les opcions d‟utilitzar
el mirall i posar triangles per tal de poder calcular
l‟alçada de la columna. El GeoGebra permet desplaçar el professor i el mirall, i planteja una sèrie de
qüestions referents a l‟error experimental que hi ha
en simulacions i experiments, i referents a triangles
semblants.

Col·laboracions
Els alumnes van trobar sense cap dificultat l‟altura
de la columna, però van tenir més problemes per
fer una argumentació per mitjà de triangles semblants i per explicar l‟error experimental. Una alumna va fer correctament l‟última qüestió que presenta una dificultat una mica més gran que la demanada en la resta d‟activitats de la unitat didàctica. Podeu veure les qüestions plantejades si analitzeu les
caselles de control per mostrar/amagar objectes
que teniu a l‟applet.
També us presento un altre applet, aquest és per
l‟estudi de les seccions còniques i encara no he
tingut l‟oportunitat de portar-ho a l‟aula. Està pensat
per un alumnat de primer de batxillerat i s‟estudien
les seccions còniques des d‟un punt de vista geomètric i analític. L‟objectiu és entendre d‟on surten
les seccions còniques i conèixer la propietat que
caracteritza el lloc geomètric de cadascuna de les
diferents seccions còniques.
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El GeoGebra permet girar el pla que produeix la
secció cònica, veure les esferes inscrites al con i
tangents a la secció cònica. La secció cònica es pot
veure en 2 i 3 dimensions. També té un apartat
més analític on es poden treballar les seccions còniques una a una. L'applet està dissenyat per ser
treballat a classe amb un qüestionari perquè l'alumne tregui el màxim possible de l'aplicació.
Per últim vull dir que els materials dissenyat formen
part del meu treball final de màster que tracta sobre
recursos visuals. Vull donar les gràcies a la meva
tutora la Mª Rosa Massa Esteve que ha sigut la
meva directora del Màster i també al Jesús García
Arenas que ha sigut el meu tutor en l'Institut l'Alzina, tots dos m'han ajudat molt a dissenyar aquestes aplicacions.

ÀLEX REYES JIMÉNEZ
Màster de Formació del Professorat
per a la secundària. Especialitat: Matemàtiques.
Universitat Politècnica de Catalunya.
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Visites recomanades
Les matemàtiques del primer cicle de l'ESO amb GeoGebra. Pàgina de JOAN FERNÁNDEZ (Institut La Garrotxa, Olot) fruit d'una llicència d'estudis. Presenta un conjunt de 20 activitats d‟aritmètica i
geometria, molt ben documentades, que inclouen 131 applets fets
amb el GeoGebra, que us podreu descarregar i que també trobareu incorporades com a elements del projecte ARC.
Pàgina principal: http://www.xtec.cat/~jferna20/
Activitat de fraccions: http://acgeogebra.cat/butlleti/conica2/prodfrac.html
Calculus Applets using GeoGebra. Pàgina de MARC RENAULT
(Shippensburg University, Pennsylvania, USA). L‟autor presenta
una col·lecció d‟applets per al Càlcul, pensades per a emprar a les
classes com a ajut a les demostracions o per a l‟experimentació de
l‟alumnat. També ens diu que I have created these applets using
GeoGebra, wonderful (free!) software for creating dynamic visualizations
of mathematical ideas. Molt bé!

http://webspace.ship.edu/msrenault/GeoGebraCalculus/GeoGebraCalculusApplets.html
Les pàgines web d‟aquest requadre, que una pot servir per a primària i primers anys de l‟ESO i l‟altra per
al batxillerat i primers anys d‟universitat, ens les ha proposat en BERNAT ANCOCHEA.
Recomaneu-nos a conica@acgeogebra.cat webs que facin servir el GeoGebra i que vulgueu compartir!
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Idees amb el GeoGebra
Recordeu que amb aquest títol general presentem una secció de Cònica que proposem que sempre
n‟ocupi les darreres pàgines i que sigui un apartat on hi pugui participar tothom. Podeu enviar les vostres
col·laboracions per al butlletí Cònica-3 a conica@acgeogebra.cat abans de final d‟octubre de 2011. Hi
tenen cabuda:
“Tutorials” que ens diguin Com es fa això? com és ara la col·laboració de DAVID OBRADOR que
publiquem en les pàgines següents.
Explicacions de procediments que posin en comú Què hem aprés? i que vulgueu compartir
Propostes d‟enunciats de nous problemes per resoldre amb el GeoGebra i solucions dels que teniu
plantejats en aquest número
... i totes aquelles idees que us sembli que poden tenir cabuda en aquestes pàgines!

Com podem els docents, compartir els nostres arxius de GeoGebra i
penjar materials didàctics de manera senzilla al web?
DAVID OBRADOR SALA

Aquest article, en alguna part una mica tècnic, es basa en uns materials que vaig escriure com a suport a
les persones participants del curs telemàtic “D55 Matemàtiques amb GeoGebra” del Programa de
Formació Telemàtica del Departament d‟Ensenyament.
L‟article original està disponible a https://sites.google.com/a/xtec.cat/embed_ggb
El professorat que participa en aquest curs, el culmina amb l‟elaboració d‟un projecte, i sovint pot convenir
incrustar applets de GeoGebra en pàgines web. L‟objectiu d‟aquest article és, doncs, reflexionar sobre com
incrustar applets de GeoGebra en pàgines web de manera senzilla per tal de compartir-los i quina podria
ser la millor ubicació on desar
-los.
Com ja es comenta a la introducció aquest article
tractarà sobre:
incrustació d‟applets de GeoGebra en pàgines
web
allotjament de pàgines web
incrustació d‟applets de GeoGebra als llocs de la
XTEC
incrustació d‟un Gadget que crida a un applet de
GeoGebra
ubicació dels arxius GGB i la seva adjunció al
mateix lloc
I tot això tenint en compte el context del proper
llançament de la versió 4 del GeoGebra...
Els avantatges de tenir els applets penjats al web
respecte a tenir-los en local, són prou clars:
l‟alumnat hi pot practicar i revisar-los en qualsevol
lloc i en qualsevol moment, només cal un
navegador i connexió a Internet. A més a més es
poden compartir els materials entre tota la
comunitat educativa.
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En aquest sentit, és ideal disposar d‟un espai web
on allotjar els arxius i on preparar materials
didàctics per al nostre alumnat. Això, però, podria
comportar alguns coneixements tècnics...
Cal remarcar que el GeoGebra 4, que quan es
publiqui aquest butlletí ja serà la versió oficial,
incorpora com a novetat GeoGebraTube. Més
endavant en donaré els detalls que es coneixen
quan escric l‟article, tot i que podrien canviar
(evolucionar) una mica. GeoGebraTube és una
plataforma per a compartir arxius de GeoGebra
(extesions .ggb o .ggt) i està activa des del passat
mes maig de 2011. La pujada dels arxius és molt
directa, senzilla i clara. Els materials pujats es
poden valorar i comentar i permet descarregar els
arxius o visualitzar-los amb diverses opcions.
Així docs, en aquest article explicaré com podem
crear pàgines web de manera molt senzilla (i amb
coneixements tècnics mitjans) atenent al fet que
sovint ens convé fer reflexionar a l‟alumnat
manipulant els applets alhora que pautant amb
algunes preguntes, indicacions o reflexions.

Idees amb el GeoGebra
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Els docents, on podem allotjar
pàgines web?

Com es poden incrustar applets
GeoGebra als llocs de la XTEC?

Abans del llançament de
(serveis Google Apps del Departament d‟Ensenyament dins de la Xarxa Telemàtica Educativa de
Catalunya, XTEC) els docents podien fer la petició
d‟un espai web al Departament d‟Ensenyament.
L‟edició d‟aquests espais web es feia amb codi
HTML i la pujada d‟arxius via FTP. Els docents que
tenien aquests serveis encara hi haurien de poder
accedir.
Evidentment també hi ha l‟opció dels Sites de
Google deslligats de la XTEC. Tot allò que
aprendreu a fer aquí per als llocs de la XTEC
també funciona amb els Google Sites associats a
un compte de gmail.

Tant als llocs de la XTEC, com als Google Sites,
s‟hi poden incrustar blocs escrits en HTML, però no
s'hi pot fer cap crida a applets que incorporin script
per motius de seguretat.

Amb l‟alta d‟usuari al serveis de La meva
XTEC, disposem del servei Llocs web.
Amb aquesta aplicació crear un lloc web és tan
senzill com crear un document de text, amb
l‟avantatge que la persona creadora de la pàgina
pot fer actualitzacions de manera senzilla només
un navegador, sense editar codi HTML. Així doncs,
es poden crear recursos educatius fent crides a
arxius de GeoGebra i veure‟ls incrustats dins d‟una
pàgina web de manera prou senzilla.

de

Així doncs, haurem d‟utilitzar els anomenats
gadgets que ens ho permeten fer.
Val a dir que si cerquem gadgets per a incrustar els
applets de GeoGebra en trobarem un munt, i no
tots funcionen prou bé.Aquí us proporcionarem
unes indicacions prou concretes per mirar de fer-ho
senzill.
Cal tenir ben present que si volem incrustar un
arxiu de GeoGebra amb l‟extensió .ggb dins dels
meus llocs de la XTEC, aquesta pàgina no podrà
ser privada, ha de ser pública i això vol dir que serà
visible per a tothom amb l‟enllaç, o tothom a qui
convidem,...
Si mentre feu proves manteniu la vostra pàgina No
compartida la crida a l‟arxiu GGB us donarà error,
no us espanteu i proveu de fer-la pública...
Miraré d‟il·lustrar amb algunes imatges els passos
a seguir per tal de poder incrustar (en anglès
Embed) els nostres applets de GeoGebra.

Crear un lloc
Heu d‟entrar als Llocs Web de la XTEC:
https://sites.google.com/a/xtec.cat i validar-vos amb
les vostres credencials de la XTEC.
Un cop allà, escolliu l‟opció Crea un lloc nou i
estareu editant una pàgina web associada al vostre

usuari de la XTEC. Podeu preparar el text que
voleu que acompanyi la vostra construcció.
Recordeu que sempre cal desar. Per a fer
modificacions al text que heu escrit, veureu que a
la part superior dreta teniu el control del lloc que
heu creat; escolliu-hi Edita la pàgina.

Fer que el vostre lloc sigui públic
Quan ja heu desat els canvis, podeu accedir a
altres controls del lloc que heu creat (altre cop a la
part superior dreta). Desplegueu el botó Més
accions i escolliu l‟opció Comparteix aquest lloc.

Us suggerim de triar l‟opció Públic al web. Llegiu
amb atenció la resta de configuracions d‟ús
compartit per al vostre lloc
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Com hem d’incrustar el gadget que crida l'applet de GeoGebra
Aquest és el pas clau.
Expliquem com fer-ho de dues maneres diferents:
En ambdós casos heu de cercar el menú Insereix.
Trieu l‟opció "Més gadgets". Més endavant, un cop
hagueu fet la crida del gadget, li haureu d‟indicar
on teniu desat el vostre arxiu GGB.
● La primera opció és amb el cercador de gadgets
públics: entreu-hi el text GeoGebra Embed i escolliu el gadget que apareix a la imatge (el que
té caràcters legibles!).

Una altra manera per a procedir, la segona opció,
és afegir el Gadget per URL. És a dir indicar al
gestor de llocs web la ubicació del gadget que
volem incrustar. Tal i com es veu a la imatge heu
d‟introduir l‟adreça exacta on s‟allotja aquest
gadget. Podeu copiar-hi l‟adreça que teniu a la
imatge (ànims!)
Amb tot això ara ja teniu la manera de cridar els
arxius de GeoGebra, però us pot convenir ajustar el
conjunt de paràmetres que ens proporcionen.

Ara bé, hi ha un munt de gadgets i cal fer la cerca
amb compte. Una altra bona opció seria cercar
amb el text "GeoGebra Aquino" que ens
proporcionarà un gadget creat per LUIZ C. M. DE
AQUINO i traduït al català que també s‟ha
comprovat que funciona prou bé. Feu proves amb
tots dos i escolliu el que es pugui ajustar millor a
cadascuna de les situacions i necessitats. Mireu de
configurar l‟amplada i l‟alçada de l‟applet, si voleu
tenir el botó dret activat, mostrar/ocultar barra de
menús, ...

Un cop heu incrustat el gadget, si us convé
modificar-ne algun paràmetre, amb l‟edició activada
feu clic sobre el gadget i a la part inferior esquerra
cerqueu les propietats del gadget. Ara les podreu
modificar com vulgueu.
Aquests gadgets són vàlids per a la versió actual
del GeoGebra. Mentre escric l‟article, per a la
versió (3.2.46.0) del GeoGebra, però podeu estar
segurs que quan surti la versió 4, en pocs dies
trobareu el gadget adequat per a inserir applets de
GeoGebra al vostre lloc web.

http://hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/103954222225824394397/embed-geogebra.xml

Sobre la ubicació dels arxius .ggb
Aquest és un altre punt clau d‟aquest article.
Hi ha diverses opcions per allotjar els arxius .ggb:
Fins ara els usuaris de GeoGebra podíem
allotjar els arxius GGB a la wiki del GeoGebra.
Allà, amb el
GeoGebra Upload Manager es
poden pujar els arxius ubicant-los en carpetes
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(caldrà fer-se un perfil d‟usuari tal com
s‟explicava en el número 1 de Cònica; aquests
passos són una mica llargs...)
La versió 4 del GeoGebra incorpora la plataforma GeoGebra Tube que permet allotjar els
arxius en molts pocs passos i de manera
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senzilla, per tant aquesta pot ser una molt bona
opció. Us animo a fer-hi proves i combinar-ho
amb els propers gadgets que segur que estaran
disponibles per a la versió 4.

També podeu allotjar els vostres arxius GGB en
altres espais web que estiguin oberts. Sempre
caldrà conèixer la ubicació exacta del recurs (la
seva URL).

Vull desar els arxius .ggb al mateix lloc de la XTEC
El primer pas, doncs, consisteix en allotjar l‟arxiu
GGB al vostre lloc de la XTEC. Per a fer-ho heu de
cercar el menú desplegable Més accions i escollir
l‟opció Gestiona el lloc.
Després, amb l‟opció "Fitxers adjunts" cal penjar
l‟arxiu. Un cop penjat, amb el botó dret sobre l‟arxiu

cal copiar l’adreça de l’enllaç on s‟ha penjat. Al
porta-retalls, més o menys, s‟hi haurà copiat una
adreça semblant a la que teniu seguidament, de la
qual convé esborrar-ne la cua attredirects=0&d=1
i tindreu l‟adreça que cal passar com a paràmetre
al gadget.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/el_nom_del_vostre_lloc_XTEC/nom_arxiu.ggb?attredirects=0&d=1

Ja veieu que, per acabar aquest article, he mirat de
donar pautes de com es poden allotjar arxius GGB
al propi lloc web de la XTEC ja que sembla una
bona opció i és prou senzill.

Espero que aquestes idees us hagin servit per
respondre la pregunta Com es fa això? i que us
animeu a fer-ho!

DAVID OBRADOR SALA
Professor de secundària
Tècnic Docent del Departament d'Educació

Recull a càrrec de TONI GOMÀ
En una classe d‟un curs de GeoGebra una de
les participants va descobrir (i cap dels altres
presents ho sabíem!) que amb el botó dret
premut es poden moure els objectes... sigui la
que sigui l‟eina que tinguem activa! És a dir: no
cal que estigui seleccionada l‟eina Mou per
moure objectes! Proveu-ho; va molt bé!

En el Què hem après? del butlletí Cònica-1
s‟explicava com es podia fer per tenir un punt
lliscant que es parés al final, cosa convenient
per exemple, per a les simulacions d‟experiments aleatoris. Ara ja és tot més senzill! La
versió 4 del GeoGebra ja té com una de les
opcions per a l‟animació dels punts lliscants
Augmenta (un cop) que fa justament això que
volíem: es fa una sola vegada la variació animada dels valors del punt lliscant, de manera
creixent i aturant-se al final.

I ara amb l‟edició d‟aquest número de Cònica
hem après1 una altra funcionalitat del botó dret,
que enllaça amb un dels temes d‟aquest article
i que en David Obrador fa servir en la solució
del problema 1. Si amb el botó dret premut feu
la selecció d‟un rectangle de la zona gràfica...
automàticament es fa un zoom perquè es vegi
“a pantalla sencera” el que hi ha en aquell rectangle. Ah! “Un detallet” de part del GeoGebra.
Comprovareu que només podeu seleccionar un
rectangle semblant al que defineix la pantalla,
així no canvia la forma de les figures!

Sovint interessa proposar activitats amb valors
aleatoris perquè cada usuari tingui “una activitat diferent”. En la versió 4.0 hi ha una opció
dels punts lliscants, Aleatori, que fa exactament això: quan s‟engega l‟activitat assigna un
valor aleatori a la variable representada per
aquell punt lliscant.
1

Après a la web de Marc Renault. Vegeu pàgina 30.
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En la III Jornada de l‟ACG vaig explicar una
manera, diguem-ne “rebuscada”, de fer el zoom
d‟una part d‟una gràfica d‟una funció perquè es
veiés en la segona finestra gràfica. M‟havia inspirat en algunes idees de l‟article de Cònica-1,
Seguim el límit, de Bernat Ancochea.
Ara això també és por fer de manera molt més
fàcil i eficaç!

Imaginem que ja tenim definit un quadrat que
podem moure i que té com a vèrtex inferior esquerre el punt A i com a longitud del costat a,
donat per un punt lliscant1. Volem aconseguir
que el que quedi a dintre d‟aquest quadrat es
vegi, ampliat, a la segona finestra gràfica.
Visualitza  segona finestra gràfica, i si
volem mantenir la forma dels objectes fem
que sigui quadrada.
Per tots els objectes que volem que es
vegin a la segona finestra gràfica anem a
propietatsavançat i activem que la ubicació sigui a la zona gràfica i a la segona
finestra gràfica.
Accedim a la finestra de propietats de la
segona finestra gràfica, Bàsic, i posem
x mín = x(A)
x màx = x(A) + a
y mín = y(A)
y màx = y(A) + a

Efectivament, podem definir les cantonades de
la zona gràfica o de la segona finestra gràfica
dinàmicament, fent servir variables.
Per fer el que veieu a la imatge (que podeu activar com un applet del GeoGebra) es pot procedir com s‟explica seguidament.

... i ja està aconseguit el que volíem!
Ja ho veieu, amb el GeoGebra s‟aprenen cada
dia coses noves! Ens les podeu explicar a
conica@acgeogebra.cat

Secció a càrrec de TONI GOMÀ
Podeu enviar solucions als problemes proposats i suggeriments per a enunciats nous a conica@acgeogebra.cat.
Ànim, esperem les vostres col·laboracions!

Problema 3

Problema 4
(dels Problemes a l‟esprint, gener 2011)

(del Cangur 2010)

Dibuixem un triangle equilàter i una circumferència que té com a diàmetre una de les altures del
triangle. Des d'un dels vèrtexs del triangle tracem
la tangent a la circumferència. El cosinus de l'angle α que forma aquesta tangent amb el costat
més proper del triangle resulta ser un nombre
racional. Feu que el GeoGebra ens en doni el
valor com una fracció irreductible.

Tenim una tira llarga de paper i la dobleguem
tres vegades com es veu en la figura.
Feu visual amb el GeoGebra el valor de l‟angle
β si sabem que l‟angle α fa 70º.

1
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Per exemple amb el comandament polígon[A, A+(a,0), 4]
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Problema 1
Quantes solucions té l‟equació 2
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Problema 2

x

·(6-x)=8x?

Solució
Té tres solucions, x=2, x=3, x=4. És clar que "la
gràcia" està en veure que si dibuixem les funcions
2x·(6-x) i 8x per separat "s‟ha de jugar molt amb els
eixos" per veure-ho bé... o buscar alternatives. En
David Obrador ens ha enviat una solució comentada en
un vídeo. Val a dir que amb el GeoGebra tant se val
que les funcions siguin 2x·(6-x) i 8x com o que fossin
2.1x·(6.2-x) i 8.3x... cosa que no podria ser per al
Cangur, on va sortir el problema!

Un quadrilàter té àrea 2010 unitats
quadrades. Dividim dos costats
oposats en cinc parts iguals cada un;
els altres dos costats els dividim en
tres parts iguals.
Quina és l‟àrea del quadrilàter central, ombrejat més fosc?

Solució
El GeoGebra ens permet veure que “sempre” l‟àrea del
quadrilàter central és la quinzena part de l‟àrea del quadrilàter inicial, és a dir que té una àrea de 134 unitats
quadrades. Segur que, si ho heu intentat, ho heu pogut
comprovar. Us adjuntem una solució on tot s‟ha fet
des del full de càlcul.

L’ACG a El desafío matemático del diari El País
En l‟edició digital del diari El País vam poder llegir el día 14 de juliol:

David Obrador Sala, profesor de matemáticas de educación secundaria y miembro de la
Associació Catalana de GeoGebra, presenta el decimoctavo de los desafíos matemáticos con los
que EL PAÍS celebra el centenario de la Real Sociedad Matemática Española .
David, rep la felicitació i l‟agraïment de part de tota la comunitat de l‟ACG.
El fem extensiu, com també es feia constar en el vídeo, a Sergi del Moral i al creamat.
Podeu accedir a la pàgina amb l‟enunciat del problema, presentat com un enunciat “en context” amb un vídeo.
En un entorn matemàtic enunciaríem el problema així: Demostreu que la suma de distàncies als tres costats
d’un triangle equilàter des d’un punt interior és constant (Teorema de Viviani)...
...i és clar que el GeoGebra ens hi pot ajudar, com en David fa palès en el vídeo on explica la solució. L‟autor
ens ha indicat també l‟enllaç als dos applets de GeoGebra que fa servir en el vídeo: per a l‟experimentació i
per a la demostració.

També us adjuntem una solució de la professora Victòria Oliu, que es va fer servir com a activitat lectiva en un
curs de GeoGebra que l‟ACG desenvolupava aquells dies a Girona, a l‟Escola Bell-lloc del Pla. Aquesta
demostració segueix fil per randa la idea que l‟Anton Aubanell exposa fent servir un model en fusta.
Si voleu veure tots els “Desafíos matemáticos” plantejats i les solucions publicades, aquí teniu l‟enllaç....
I si voleu consolidar el convenciment que el GeoGebra serveix per investigar i resoldre problemes ben variats,
podeu consultar la pàgina web de Manuel Sada, que ha anat publicant applets per visualitzar i experimentar
amb cadascun dels problemes de El País.
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III Jornada de GeoGebra a Lleida
Experiències d'aula, eines de suport a la docència i recerca educativa

Dissabte, 15 d'octubre 2011
Institut Samuel Gili i Gaya (Lleida)
esprés de l‟èxit de la III Jornada de l‟ACG i seguint una de les directrius de la junta de l‟associació, ara és el moment d‟anunciar-vos una activitat “descentralitzada” que pot servir de model per a futures propostes d‟aquest tipus.

D

Com ja s‟ha fet el 2009 i el 2010, amb l‟organització de l‟Institut Samuel Gili i Gaya,
del CRP del Segrià i de l‟ACG i la col·laboració del creamat i del Departament de
Matemàtiques de la Universitat de Lleida, us proposem dedicar un matí de dissabte a
conèixer novetats i experiències a l‟entorn del GeoGebra i parlar-ne. Novetats perquè
es parlarà de la versió 4, que en aquell moment ja serà l‟oficial; experiències perquè
companys i companyes ens donaran a conèixer les seves propostes. I en podrem
parlar en les estones de posada en comú i també durant l‟esmorzar que ofereix
l‟organització de la trobada.
Vegeu el programa d‟aquesta jornada a Lleida. Animeu-vos a participar.hi!
8.45 a 9.00: Lliurament de documentació.
9.00 a 9.10: Presentació de la Jornada.
9.10 a 10.00: Conferència: GeoGebra: passat, present i futur
A càrrec de PEP BUJOSA de l'Institut Secretari Coloma (Barcelona).
Vicepresident de l'ACG
10.00 a 11.40: Sessions paral·leles
a) Breu tastet de novetats de la versió 4.0
A càrrec de Carlos Giménez, Antoni Gomà i David Obrador, de l'ACG
b) Comunicacions successives
Problemes d'optimització, seqüències i interdisciplinarietat
per Javier Ibáñez Moreno i Albert Vicens Escuer
Experiència de GeoGebra a l'aula
per Josep Varela Serra.
Marginalitat econòmica amb suport del GeoGebra
per Germán Arbiol, Carles Capdevila i Maria del Mar Moreno.
Polígons, rectes i punts notables del triangle
per Pere Manzanares.
GeoGebra i Wikigiligaya
per Juli Ernest Borda.

11.40 a 12.10: Esmorzar al menjador de l'Institut
12.10 a 13.50: Repetició de les Sessions paral·leles
13.50 a 14.00: Cloenda de la Jornada

Inscripcions a la pàgina de l’ACG http://acgeogebra.cat (durant el mes de setembre)
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Encara no sou socis de l’ACG?
Però si és molt fàcil!
Tots el GeoGebra Institute internacionals estan constituïts com un “petit comitè”.
Tots? No! L‟Associació Catalana de GeoGebra és diferent i allò que li dóna vida
són totes les persones que en formen part com a socis. Com més nombrosa
sigui l‟associació, més activitats podrem fer!
Per conèixer les activitats de l‟Associació: http://acgeogebra.cat
Per inscriure‟s com a soci: http://www.acgeogebra.cat/directori/index.php

...ha de ser el butlletí de totes i de tots!!!
Esperem les vostres col·laboracions i suggeriments!
Escriviu-nos a conica@acgeogebra.cat

