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Editorial

Editorial
i l’Editorial de la Cònica 2 començava fent referència als esforços que
S
es van haver de fer per treure-la a llum, publicar la número 3 ha resultat
encara una mica més complicat. Tanmateix aquı́ la tenim i, amb ella, les referències a les quartes Jornades de la nostra Associació que van tenir lloc
els passats 3 i 4 de febrer del 2012 sota el tı́tol GeoGebra 4, un salt endavant
en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques, i també la crònica
de les terceres Jornades de GeoGebra a Lleida, que van tenir lloc l’octubre
del 2011. El leitmotiv principal d’ambudes jornades va ser el coneixement del
desenvolupament i les possibilitats d’aquesta nova versió (però no última!)
del GeoGebra que, com es veurà al llarg de la present publicació, ha comportat importants i grans millores de la funcionalitat del programa i, doncs, de
la seva importància per al procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques.
Aquesta, però, no ha estat l’única novetat del GeoGebra pel 2012. Des de
Catalunya s’ha desenvolupat el nou mòdul de GeoGebra per a Moodle, de
manera que, a partir d’ara, ja serà una realitat poder incrustar una activitat
GeoGebra en Moodle que sigui autoavaluable. D’això és del que ens parlarà
la seva creadora, la Sara Arjona, en l’entrevista d’aquest número 3 de Cònica.
No podem acabar aquesta Editorial sense destacar una novetat de Cònica:
que ha deixat d’editar-se en word per fer-ho en LaTeX, ja que proporciona
un millor tractament envers l’organització i la distribució dels elements que
componen el nostre butlletı́. Degut a aquest canvi, és probable que es trobin
algunes diferències en el format final d’aquesta Cònica 3 envers les dues anteriors. Amb el temps, esperem acabar de dominar aquest nou sistema i aixı́
alleugerir la tasca que suposa l’edició del nostre butlletı́.
Sense més, doncs, us deixem amb la lectura d’aquest esperat número de
Cònica, i aprofitem per anunciar-vos que ja estem treballant amb la número
4, en la qual es parlarà de les cinquenes Jornades de l’ACG i de la presència
del GeoGebra i de l’ACG en diverses trobades d’ensenyament, especialment
a les XVI JAEM celebrades a Palma de Mallorca aquest juliol.
E QUIP D ’ EDICI Ó DE C ÒNICA

El nou mòdul de GeoGebra per a Moodle
Nota de l’E QUIP D ’ EDICI Ó DE C ÒNICA
Des de la tardor de 2012 teniu a la vostra disposició un nou mòdul de treball en l’entorn
Moodle que permet crear activitats de tipus GeoGebra. Està previst que el nou número
del nostre butlletı́ hi dediqui un espai molt destacat però en aquesta edició de Cònica 3
ja hi teniu unes referències importants, que es troben incloses en els relats de sengles
comunicacions a les III Jornades de Lleida (pàg. 10) i a les IV Jornades de l’ACG (pàg.
23), i una entrevista a Sara Arjona (pàg. 25), la desenvolvolupadora del mòdul.
Tornem a demanar disculpes pel retard en la publicació de la Cònica-3 del’ACG i us preguem que tingueu en compte aquest aspecte temporal quan llegiu els articles.
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Passat, present i futur del GeoGebra
P EP B UJOSA

Amb aquest article, en Pep Bujosa ens ofereix l’oportunitat de conèixer, recórrer i reflexionar sobre la història del GeoGebra, des dels seus inicis, com a projecte de tesi, fins a la
sortida de la versió 4, i que tantes noves opcions ofereix. En el seu article posa l’èmfasi
en la repercusió de l’eina en la comuntiat catalana, i també en quines han estat les aportacions d’aquesta comunitat, la nostra, per al GeoGebra.
Cal remarcar que aquesta ressenya correspon a una conferència de l’autor que es va fer
l’octubre de 2011 a la III Jornada GeoGebra de Lleida; idò no recull les novetats més
actuals.
Introducció
n aquest curs 2011-12 celebrem el
desè aniversari de la creació de la
primera versió del GeoGebra. Es va
publicar l’abril de 2002 i per això, he cregut
convenient, fer un repàs i unes quantes reflexions sobre l’evolució del programa i el seu
entorn en tots aquests anys. També crec
que fer-ho és força oportú, no només per l’efemèride si no també per la recent aparició
de la versió 4, de la propera aparició de la
versió 4.2, la versió per a primària i la futura versió 5, amb la incorporació del 3D, que
també apareixerà algun dia no massa llunyà.
Molta de la informació històrica que us explicaré l’he treta del mateix Markus o dels
seus col·laboradors més propers i ja s’ha
anant mostrant en diferents trobades. El que
he volgut és posar-la una mica en ordre i
agrupar-la en aquest article.

E

Al principi, la creació
El GeoGebra es va crear durant el curs
2001-02 com a part del projecte de la tesi de màster, i posteriorment tesi doctoral,
de Markus Hohenwarter a la Universitat de
Salzburg.

En aquell moment existien programes CAS
(Computer Algebra Systems) com el Derive
i el Mathematica i programes DGS (Dynamic
Geometry Software) com el Cabri, Cinderella,
Euklid Dynageo, Geometer‘s Sketchpad, Geonext, i Ruler and Compass. Per altra banda
les calculadores TI-92 ja incorporaven aplicacions amb els dos tipus de programari, però
amb poca qualitat visual.
A partir d’aquesta realitat, l’autor del GeoGebra es proposa la creació d‘un programa per
a l’aprenentatge de les matemàtiques (inicialment, sobretot la geometria) que reuneixi els
avantatges dels diferents sistemes, que connecti en els dos sentits la part algebraica i la
part gràfica o geomètrica dels objectes matemàtics i que tingui una presentació i una
notació prou clara perquè l’alumnat el pugui
fer servir ràpidament.
A tots aquest avantatges hem d’afegir la caracterı́stica de ser un programari lliure, amb
tot el que això implica.
Aquesta primera versió, apareix el gener de
2002. Per obrir-la, feu clic sobre la imatge
següent:

Caracterı́stiques:
• És, sobre tot, de geometria
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• Només es poden entrar funcions polinòmiques de primer i segon grau i
còniques

• Funcions hiperbòliques (cosh, sinh, tanh,
acosh, asinh, atanh)

• Cal tenir creats prèviament els punts
necessaris per a dibuixar objectes

• Escriptura algebraica millorada

• Es pot operar amb vectors

• Funcions de coordenades x(), y()
• Zoom millorat
• Tots els menús estan millorats

• No es poden introduir textos

• Apareix el protocol de construcció

• No hi ha graella. Els eixos són molt simples

• Llista de comandaments executables

• No hi ha l’eina segment

• Ja hi ha color

• No hi ha l’eina polı́gon

• Hi ha segments, però no polı́gons ni
àrees.

• L’extensió dels fitxers és .geo

• Dues llengües: alemany i anglès.

• Importància a les còniques

• Interseccions molt limitades

• Objectes disponibles: punt, vector, angle, número, recta, secció cònica

• No hi ha text ni tractament d’imatges
• L’extensió dels fitxers ja és .ggb

• Mostra/oculta els objectes
• Zoom in/zoom out
• Modes: mou, relaciona, mou el tauler
• Menú contextual per als objectes
• Construccions amb el ratolı́
• Selecció de comandaments per teclat
• Opcions: unitat angular, gràfics (antialiasing on / off)
• Idiomes: anglès i alemany
Un pas més, la versió 2.0
Després de diverses actualitzacions, apareix el gener de 2004 la versió 2.0. Aquesta
versió representa una gran millora en tots els
aspectes, com podreu observar si hi accediu
clicant a sobre de la imatge següent.

Caracterı́stiques:
• Funció f (x) i representació gràfica
• Derivades
• Integrals
• Tangent a f (x) en x = a

I a Catalunya, què?
En aquell temps, a l’any 2004, el programa
GeoGebra era desconegut a Catalunya, tret
de molt poques excepcions.
Vegem quins cursos apareixien aleshores
(anys 2003 i 2004) en els catàlegs de formació del Departament d’Educació, pel que fa a
les matemàtiques:
• Aplicacions educatives del full de càlcul
a l’entorn Excel
• Desenvolupament d’activitats en l’entorn Clic
• Estadı́stica amb l’Excel
• Geometria
(Windows)

amb

Cabri-Géomètre-II

• La calculadora Wiris com a recurs
didàctic
Aquesta era la formació oficial.
En els diferents ICE’s i en cursets diversos
la situació era similar. El Derive també era
un programa que es feia servir i menys el
Mathematica. Per tant, a part d’aquests, els
programes més emprats per a l’ensenyament
de les matemàtiques eren la Wiris, el Clic i
el full de càlcul, sobre tot d’Excel. Fixeu-vos
que alguns d’aquests programes no són de
programari lliure. Tot i aixı́, des del Departament es comença a apostar pel Linnux i per
l’ofimàtica lliure. També s’ha de remarcar que
és el moment de la creació i el desenvolupament dels Quaderns virtuals, que possibilitaran aplicacions a les matemàtiques.
Vegem ara els cursos de l’any 2005.
• Curs de full de càlcul avançat
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• Desenvolupament d’activitats educatives en l’entorn JClic
• Estadı́stica amb el full de càlcul
• Geometria amb Cabri-Géomètre-II
• Internet i les matemàtiques a primària
• Internet i les matemàtiques a secundària
• Introducció al full de càlcul
• La calculadora Wiris com a recurs
didàctic
En aquesta relació, a part dels retocs i reconfiguracions de cursos anteriors, apareixen dos cursos especı́fics de matemàtiques
a primària i a secundària. Aquests dos cursos són molt innovadors perquè recullen tot
tipus de materials i d’activitats accessibles
per Internet. Tot i aixı́, cap d’aquestes està
feta amb GeoGebra.

I ell, com podeu veure a continuació, ens va
contestar immediatament:

Aixı́ doncs, crec que puc afirmar sense por a
equivocar-me, que el començament del coneixement col·lectiu i, més tard, massiu del
GeoGebra va començar en els despatxos de
l’antiga SGTI cap al mes d’abril del 2005.
En aquell moment hi havia un interès creixent
en el programari lliure i un debat sobre la implantació en els centres d’ensenyament catalans d’aquest programari. En aquest context, en Santi Manrique ens va demanar a en
Jaume Bartrolı́ i a mi que cerquéssim programes de matemàtiques d’aquestes caracterı́stiques. Després d’un temps de recerca i
de rebuig de diferents aplicacions, ens vàrem
quedar amb dos: el Geonext i el GeoGebra.
La versió de GeoGebra que vàrem provar va
ser la 2.5 i, evidentment, quan vàrem veure
les possibilitats que tenia, ja no vàrem dubtar
més i en una reunió amb en Santi i en Francesc Busquets els hi vàrem presentar, amb el
suggeriment que es traduı́s i es promocionés
des del Departament. Aquesta proposta va
ser acceptada i vàrem començar la feina.
En aquells moments el programa ja estava
traduı̈t a 11 llengües (alemany, anglès, castellà, xinès, croat, danès, eslovè, francès,
hongarès, italià i portuguès).
Per començar la primera traducció al català,
vàrem escriure al Markus el missatge que
podeu veure en la figura següent:

4

Com podeu comprovar, ràpid, amable i del tot
eficient!
En Jaume Bartrolı́ va traduir el programa i es
va encarregar a la Roser Sebastián la traducció de l’ajuda que la va acabar mesos més
tard. Després la història ha anat molt ràpida.
Cursos de formació del departament (el D55
des del curs 2007-08), dels ICE’s, en màsters
i diplomes de la universitat, intervencions a
diverses jornades d’aquı́ i de fora, fundació
de l’ACG, jornades pròpies, formació pròpia,
la revista Cònica...
Primera versió en català, la 2.6b
Analitzem aquesta versió, no només perquè
va ser la primera en català sinó per les novetats que ja havia presentat la 2.5 que nosaltres vàrem conèixer. Per obrir-la, cliqueu a
sobre de la imatge.

Butlletı́ ACG. Setembre 2013

Tema d’estudi

de 2008, encara que a l’agost del 2007 ja hi
havia una versió beta Release Candidate.
• Polı́gons regulars, corbes paramètriques, llistes, caselles de control
• Eines definides per l’usuari i personalització de la barra d’eines
• Exportació senzilla a pàgines web, fins
i tot amb la barra d’eines i la barra de
menús
• Eines noves: àrea, pendent, longitud i
perı́metre
Apareix el setembre de 2005, tot i que les
principals novetats del programa ja es veuen
en la versió 2.5 apareguda mesos abans. En
aquest cas hi ha una vertadera transformació
del programa, respecte a les versions comentades anteriorment.
La majoria d’eines ja són les més conegudes
de les versions posteriors i, com a principals
novetats que ara ens semblen imprescindibles, podem destacar:
• Eina polı́gon amb càlcul immediat de
l’àrea
• Els punts lliscants
• Eina de lloc geomètric
• Inserció i tractament de text. El format
LaTeX
• Inserció i tractament d’imatges
• Diverses eines geomètriques, de moviments i homotècies
• Tractament més complert de la zona
gràfica
• Exportació d’applets per a la incrustació
en pàgines web

• Seqüències i polinomis d’interpolació
• Exportació d’imatges a pdf, svg, emf,
pstricks
• Molts comandaments nous: Min, Mod,
Curvatura, Random , etc.
• Enregistrament de la configuració, nova
finestra de propietats
• 39 idiomes
Més canvis a la 3.2
El juny del 2009 apareix la versió 3.2 amb
una sèrie de canvis molt notables.
• Full de càlcul (accessible des del menú
”Visualitza”)
• Animació automàtica dels punts lliscants (a la finestra de propietats)
• Noves eines:
compàs, inversió,
còniques, recta de regressió, registre
al full de càlcul
• Comandament AleatoriEntre[]
• Comandaments per estadı́stica i gràfics
• Matrius i nombres complexos
• Capes i colors dinàmics

Algunes millores a la 2.7
Una de les principals millores d’aquesta versió, que va sortir el maig del 2006, és que
apareixia per primera vegada el comandament if condicional. Això ens va permetre
millorar força les nostres construccions. Per
exemple, podı́em simular l’aparició de textos
i objectes a partir d’un punt lliscant. En el cas
dels textos, el procediment era una mica més
complicat. La integració del format LaTeX als
textos donava més possibilitats, però complicava molt la notació de cara a l’usuari.
Canvis importants a la versió 3.0
Tot seguit comentem les principals novetats
que presenta aquesta versió que surt el març

• Exportació en format PGF/TikZ
• 45 llengües
I arriba la versió 4!
L’arribada de la versió 4.0 es va endarrerir una mica. Els desenvolupadors s’havien
proposat incloure en aquesta versió moltes
novetats i això va implicar molta feina per
deixar-la ben operativa. De fet, encara ara,
es van introduint millores.
D’entrada la incorporació del CAS (càlcul
simbòlic) es va deixar per la versió 4.2
Algunes de les seves principals caracterı́stiques són.
• Dues finestres gràfiques
• Millores en els textos
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• Els punts es poden animar i, per tant,
els vectors també
• Camps de text per a l’entrada i sortida
d’informació a la zona gràfica
• És possible copiar i enganxar
• Es poden tractar les inequacions
• S’incorpora una calculadora de probabilitats
I ara què?
El projecte GeoGebra s’ha fet molt gran. Actualment, a l’equip de desenvolupadors hi figuren 12 persones, a més dels col·laboradors
externs que en són 24 més. El programa està
traduı̈t a 49 llengües. Els GeoGebra Institute
repartits pel món en són 73. Amb aquestes
dades ja es veu que aquella tesi d’un simple
professor de Salzburg s’ha convertit en un
fenomen internacional d’una gran volada.
Per altra banda, és ben cert que sense tanta
gent implicada el programa no s’hauria pogut
transformar d’aquesta manera que hem vist.
No oblidem que és lliure i de codi obert.
En el futur proper hem de comptar amb:
• Una versió 4.2,
simbòlic, estable

amb

• Integració en el Moodle
• A mitjà termini, l’aparició de la versió 5,
amb el tractament 3D
Si analitzem aquestes dades i perspectives,
els docents no ens hem d’atabalar. Encara
que veiem aquesta acceleració de projectes,
nosaltres hem d’anar a la mateixa velocitat!
Cal que ho paı̈m bé!
Per acabar us plantejo uns interrogants per
reflexionar entre tots:
• El GeoGebra és, majoritàriament, una
eina i no un objectiu?
• El GeoGebra es pot fer servir a l’aula amb diferents metodologies. Però el
seu ús s’hauria d’acompanyar amb un
canvi de metodologia?
• El GeoGebra podria comportar un canvi d’alguns continguts o, si més no, de
la seva estructuració?
• El GeoGebra pot implicar un canvi en
l’avaluació?

calculador

• Accés al programa des d’altres suports

P EP B UJOSA
President de l’ACG

Us animem a enviar a conica@acgeogebra.cat les vostres opinions sobre els interrogants
que obre en Pep Bujosa. Les posarem en comú al número 4 de la nostra Cònica.

Visites recomanades
Per B ERNAT A NCOCHEA de l’A SSOCIACI Ó C ATALANA DE G EO G EBRA.
La professora Irina Boyadzhiev de la Universitat d’Ohio presenta en la seva web
una sèrie d’applets de GeoGebra agrupats
per temes.
Alguns són realment curiosos i força interessants.
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Cròniques de les jornades del curs 2011-2012
El retard amb què publiquem el número 3 de Cònica, butlletı́ de l’ACG, que ja hem comentat a l’Editorial fa que hagi passat molt de temps des del curs 2011-2012. Tanmateix,
creiem que és del tot recomanable que en la secció Crònica es publiquin els relats de les
ponències i comunicacions de dos esdeveniments molt importants per a l’ACG.
Segurament podem dir fins i tot que és “de justı́cia” que es faci aixı́. Comencem doncs
demanant disculpes a les persones que han col·laborat: pel retard en la publicació i per
totes les possibles anomalies que segur que hauran sorgit degut a la “permanència en el
calaix” dels escrits. Convé aclarir que no hem fet servir la paraula esdeveniment en el
sentit de resultat que hom pot considerar en una experiència aleatòria, lligat amb l’atzar i
potser amb la imprevisió, sinó tot el contrari: Fet extraordinari o important en la vida d’una
persona, d’una col·lectivitat social.
l primer d’aquests esdeveniments va
ser la III Jornada de GeoGebra a Lleida. Experiències d’aula, eines de suport a la docència i recerca educativa, que
es va celebrar el dissabte 15 d’octubre de
2011 a l’Institut Samuel Gili i Gaya (Lleida)
amb l’organització del propi Institut i de l’ACG
i la col·laboració del CRP del Segrià, del creamat i del Departament de Matemàtiques de
la Universitat de Lleida.

E

L’article de fons d’aquest butlletı́, Passat, present i futur del GeoGebra, correspon a la
conferència plenària d’aquesta jornada que
va impartir en Pep Bujosa, actual president
de l’ACG. Una altra de les activitats va ser un
taller que es va titular Breu tastet de novetats
de la versió 4.0, a càrrec de Carlos Giménez,
Antoni Gomà i David Obrador, de l’ACG, que
teniu comentat a l’apartat Què hem après,
a la pàgina 35. Heu de tenir en compte que
el GeoGebra és un programa en constant
evolució i renovació i per això constatem que
algunes novetats de la versió 4.0 van ser renovades en la 4.2 i cada dia tenim “noves
sorpreses” amb la beta de la 4.4.
A la pàgina 21 i següents teniu les ressenyes
de la jornada i a la web de l’ACG teniu enllaç
al material.

l segon esdeveniment van ser les IV
Jornades de l’ACG, El GeoGebra 4,
un salt endavant en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques (3 i 4 de febrer de 2012).
Hem d’agrair a la Universitat Pompeu Fabra
que cedı́s els locals amb una acurada infrastructura tècnica i que ens convidés a un refrigeri, a la Universitat Autònoma de Barcelona
que fes possible el caràcter de Seminari Internacional, i l’ajut del creamat i de TutorMates
en aspectes logı́stics.

E

Teniu disponible tot el material d’aquestes IV
jornades a la nostra web i tot seguit en teniu
la ressenya. En aquest cas els relats de les
comunicacions són fets “en tercera persona”:
hi trobareu el punt de vista d’una de les persones assistents.
Des de l’ACG volem fer un esment especial d’una novetat tècnica. Una salutació telemàtica d’obertura de les jornades a càrrec
de Markus Hohenwarter, i una conferència de
la professora de Macedònia Linda FahlbergStojanowska que també va participar telemàticament per a la seva exposició. En
aquest aspecte cal ressaltar la tasca d’en
David Obrador.
E QUIP D ’ EDICI Ó DE C ÒNICA
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IV Jornades de l’ACG
E QUIP D ’ ORGANITZACI Ó DE J ORNADES
ls primers dies de febrer de 2012 van ser dies molt freds, com feia anys que no es vivien
a Barcelona. Però això no va ser obstacle perquè els assistents a les IV Jornades de
la ACG acudissin a l’edifici Ramon Turró del Campus de la Ciutadella de la Universitat
Pompeu Fabra i allà s’hi creés un ambient ben càlid per parlar del GeoGebra, comentar-ne novetats, aprendre’n coses noves i prendre constància que realment el “nostre” programa permet
fer un salt endavant en la didàctica de les matemàtiques.

E

Acabem aquesta presentació amb tres gràfics resum de les valoracions globals dels assistents.
La valoració individualitzada de cada activitat segueix una tònica semblant. Des de l’ACG hem
de dir que això ens anima a continuar!

Tot seguit teniu els relats de les conferències i comunicacions de les IV Jornades de l’Associació
Catalana de GeoGebra.

GeoGebra: L’eina del professorat de matemàtiques
Relat de la conferència de M ARK DAWES per J OANA V ILLALONGA
mb la magnı́fica introducció de Bernat
Ancochea vam conèixer el primer conferenciant de les IV Jornades, Mark
Dawes, professor de Didàctica de les Matemàtiques a la Universitat de Cambridge i
també professor de secundària en un centre de la mateixa localitat. Amb la seva
ponència, Geogebra: The Matemathician’s
tool ens va donar a conèixer com podem fer
servir aquesta eina a les nostres classes de
manera que sempre li puguem treure un bon

A
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profit en l’aprenentatge de les matemàtiques
dels nostres alumnes.
Dues preguntes són les que van obrir la
xerrada: Com faig servir el GeoGebra? i
Com podria fer servir el GeoGebra? Per a
contestar-les, però, calia anar una miqueta
més enllà. Per això en Mark ens va fer reflexionar sobre la relació entre ensenyar i aprendre, emfatitzant que no sempre allò que volem ensenyar és el que realment els nostres
alumnes acaben aprenent. Ho va il·lustrar
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a través d’un exercici creat amb GeoGebra
que ell mateix va anant modificant per tal d’aconseguir que realment hi hagués un procés,
no només d’ensenyament, sinó també d’aprenentatge i, per tant, de satisfacció tant per
part del professorat com de l’alumnat.
Aquesta reflexió que vam fer plegats, és la
mateixa que ell s’havia fet i és com es va
adonar que podem fer servir el GeoGebra de
3 maneres diferents. I aquestes tres maneres són les que ens va explicar i il·lustrar a
través de fantàstics exemples GeoGebra, que
no van deixar de rebre aplaudiments en tot
moment per part del públic assistent. Són les
següents:
1. Com una demostració d’un tema en
concret per part nostra, del professorat,
als alumnes. D’aquesta manera, som
nosaltres qui controlem el tema, podem
guiar l’alumnat i plantejar-los dubtes o
raonaments per tal que siguin ell mateixos qui creı̈n les seves pròpies conjectures.
2. Podem crear exercicis per tal que
els alumnes hi interactuı̈n, però tot
assegurant-nos que hi podran descobrir i deduir allò que volem. En aquest
cas, com a professorat, seguim controlant allò que els alumnes fan, sabem
que no perden el temps però que els
permetrà explorar les matemàtiques immediatament.

Crònica

GeoGebra per ajudar-se a resoldre el
problema proposat. En aquest cas, serveix als estudiants per visualitzar, per
a fer conjectures, per a convèncer-se...
Aquesta forma implica que els alumnes
coneguin el GeoGebra i segurament requereix més temps. Potser no faran allò
que el professorat pretenia que fessin i
podran tenir idees en les quals el professorat no hi queia, com també poden
fer-se les seves pròpies preguntes. En
definitiva, poden treballar de manera independent i ser realment matemàtics.
En qualsevol cas, però, les tres maneres d’utilitzar el GeoGebra són bones pràctiques
docents que no necessiten estar connectades entre elles. El GeoGebra pot ser un
valor afegit que, ben utilitzat, ens ajuda en el
procés d’ensenyament-aprenentatge de les
matemàtiques.
Tot i que la conferència va ser anglès, no hi
va haver pèrdua del seu discurs en cap moment. La gran avinença entre el conferenciant, Mark (que parlava de manera clara), i el
traductor, David, va fer que fos una ponència
molt entenedora, amena, interessant i, alhora, divertida. Aixı́ ho van demostrar la quantitat d’aplaudiments que es van sentir al final.
Moltes gràcies als dos per la gran presentació i a tu, Mark, per la reflexió no només
de com poder fer servir el GeoGebra, sinó
també de la seva bona utilització.
J OANA V ILLALONGA P ONS

3. Donat un enunciat, l’alumnat pot usar el

Petites comunitats en una gran comunitat
Relat de la conferència de BALAZS KOREN per J AUME BARTROL Í
alazs Koren és el responsable de Suport a la Comunitat dins el GeoGebra
International Institute i va començar la
seva intervenció recordant que la Comunitat GeoGebra està formada per quatre entitats: el Fòrum de GeoGebra, els Events −o
Esdeveniments− (trobades, jornades, tallers,
presentacions...), els Instituts Locals i el GeoGebraTube.
A continuació, va presentar estadı́stiques de
visites al web de GeoGebra (prop de 19 milions des de 2007 fins a desembre de 2011),
informació sobre la distribució geogràfica de
les les visites (amb algunes observacions
com les escasses visites procedents d’Àfrica
i Àsia) i estadı́stiques sobre descàrregues de
programari (prop de 6 milions durant 2011).

B

Va resumir la situació amb la frase ”Si vols
anar ràpid, vés tot sol; si vols anar lluny, vés
en companyia”.

9
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Passant als Instituts Locals, va assenyalar situacions curioses com que França, el paı́s
amb més visites al web de GeoGebra amb
prop 1,2 milions l’any 2011, tingués 2 instituts
GeoGebra mentre que Espanya, que ocupa
el 6è lloc en visites, en tingués 6.
Respecte dels Events, les estadı́stiques mostraven un creixement gran els anys 2010 i
2011 que previsiblement es frenaria el 2012.
Va aconsellar actuacions per a abans dels
Events (anunciar-los), durant els Events (informar del seu desenvolupament) i per a desprès dels Events (publicar materials, fotografies, ...). Va aprofitar per anunciar la GeoGebra Conference 2012 a Varsòvia del 31 d’agost al 2 de setembre.
Va recalcar la contradicció entre el fet que davant dels 6 milions de descàrregues de programari que es van fer el 2011, només s’haguessin fet 3000 pujades de materials al GeoGebraTube. Ens va encoratjar a pujar materials assenyalant la facilitat amb que es pot
fer.
Com a problemes de la comunitat GeoGebra,
en va dir tres: l’idioma (problema resolt en
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part ja que les matemàtiques són un llenguatge comú), la distància i els canvis horaris.
Dins els objectius per al futur, va insistir en la
necessitat de tenir clares les responsabilitats:
• Markus Hohenwarter a Linz, Àustria:
Desenvolupament del Programari
• Balazs Koren a Budapest, Hongria: Suport a la Comunitat
• Mark Dawes a Cambridge, Regne Unit:
STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) i Recerca
i vàrem observar que hem tingut aquestes
tres persones a les Jornades de l’Associació
Catalana de GeoGebra.
Finalment, va fer algunes propostes per millorar: utilització del Facebook i del Twitter,
compartir i donar a conèixer, cercar raons
per formar part de la Comunitat de GeoGebra, ...
J AUME B ARTROL Í

Enllaços i referències
Comunitat GeoGebra: http://www.geogebra.org/cms/ca/community-info
GeoGebraTube: http://www.geogebratube.org/
Adreça per comunicar Events: events@geogebra.org
Twitter: #ggbconf
Facebook: facebook.com/geogebra

Nou mòdul d’activitat de tipus GeoGebra per a Moodle
Relat de la comunicació de DAVID O BRADOR i R A ÜL F ERN ÁNDEZ per M IREIA PACREU
n Raül i en David ens presenten el nou
mòdul que ha desenvolupat un equip
encapçalat per la Sara Arjona, l’Associació Catalana de GeoGebra i en Markus Hohenwarter.

E

Tot va començar al febrer de 2011, a la III
Jornades de GeoGebra on hi va haver la tro-
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bada de l’equip de desenvolupadors. Des
de llavors s’ha estat estat treballant conjuntament amb l’equip de BetaTesters per la recent publicació del mòdul que encara s’està
perfeccionant i que de moment només està
disponible per Moodle 1.9.
Es posa de manifest que fins ara quan es
posava una tasca al Moodle consistent en
penjar una construcció feta amb GeoGebra
era molt senzill per l’alumnat passar-se l’arxiu
ggb i que treballi només un. Amb aquest nou
mòdul això canvia, ara la construcció amb
GeoGebra es farà des del curs de Moodle,
ja no es podran passar l’arxiu fet, GeoGebra queda integrat a Moodle. En cas que
l’alumne es quedi a mitja tasca i la vulgui
continuar més tard no hi ha problema, ho
pot fer, Moodle recorda l’estat de la construcció que s’està fent i l’alumne decideix quan
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ho envia. Aquest és només un dels punts
clau però, a més, aquest mòdul permet posar
activitats autoavaluables i activitats diferents
amb dades inicials aleatòries. En les activitats no autoavaluables el docent podrà veure
la construcció de l’alumne des de Moodle,
sense necessitat d’obrir GeoGebra.
Ens mostren exemples d’activitats que s’han
fet de prova i ens donen una adreça on podem veure’n més: http://agora.xtec.cat/
moodle/moodle/, en la qual, per entrar-hi, cal
posar usuari: professor, contrasenya: professor.
S’explica que hi ha algun problema tècnic pel
que fa a l’aleatorietat quan es vol corregir
una activitat amb aleatorietat i no autoavaluable. Si es fa servir l’aleatorietat de GeoGebra (comandes random)cada cop que s’obre
la construcció, s’executa aquesta comanda,
canviant els valors que en un inici va veure
l’alumne. Això fa que ni es pugui continuar
amb la feina feta a mitges, ni el professor pugui veure quines condicions inicials tenia, ja
que en obrir-lo, al professor també si li calculen nous valors. Si l’activitat és autoavaluable, no hi ha problema, ja que el docent no ha
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de supervisar el resultat. Per tal d’evitar això,
es fa servir un petit codi JavaScrip que fa que
la comanda randoms’executi únicament una
vegada, quan l’alumne l’obre per primer cop.
S’ensenya com crear una activitat: han
fet un vı́deo en què s’explica pas a pas
http://youtu.be/KUSZTVDRsO8. Per fer-ho
cal anar al Moodle i inserir una activitat tipus
GeoGebra (primer haurem instal·lat el plug
in que podem trobar a http://moodle.org/
plugins/view.php?plugin=mod_geogebra).
Per crear l’activitat primer haurem d’haver
creat l’arxiu de GeoGebra que vulguem i
després el podrem pujar al Moodle. Quan
dissenyem l’activitat podrem triar diversos
paràmetres en funció del que ens interessi.
Finalment es parla de propostes de futur com
ara l’opció de qualificació manual, poder puntuar mitjançant una escala de qualificació,
poder editar la construcció per fer-ne correccions o fer activitats pautades.
Es pot trobar la presentació de la comunicació a http://preview.tinyurl.com/
david-raul-ggb.
M IREIA PACREU

La geometria plana a 1r d’ESO en l’entorn Educat1x1
Relat de la comunicació de R ICARD G RANADO per SÍLVIA M ARGEL Í
questa comunicació ens oferia una pinzellada de recerca. Els objectius eren
contrastar les expectatives dels docents davant l’ús de geogebra i l’activitat dels
alumnes, alhora que observar diferents estils
docents. A partir de dues propostes de treball
concretes com la suma dels angles interiors
de diversos polı́gons s’observa la manera de
dur l’activitat a l’aula per part de dos models
de professor: Un que pauta més, amb imatges.. i l’altre que fa la proposta de manera
més oberta, oral. A partir d’aquı́ s’analitzen

A

els errors que cometen els alumnes, les dificultats que preveien i les reals amb les que
es troba el professor a l’aula i les conclusions
que aquests en treuen.
Tot i que de vegades és difı́cil treure conclusions clares, pensem que el camı́ de la interacció entre la recerca i l’aula cal continuar-lo
transitant. Segur que entre investigadors i
professors d’aula (i entre la interacció que s’hi doni) aconseguim millorar uns i altres.
S ÍLVIA M ARGEL Í

GeoGebra y mecanismos: retos y oportunidades
Referència a la comunicació de TOM ÁS R ECIO
er tal de conèixer més a fons el que
aquest especialista del GeoGebra ens
va presentar en la seva comunicació, el
mateix Tomás Recio ens convida a llegir l’article Modeling the cube using GeoGebra, del
qual n’és coautor junt amb J.M. Arranz, R. Losada, J.A. Mora i M. Sada.
Cliqueu sobre la imatge per accedir a l’esmentat article.

P

R EDACCI Ó
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TutorMates Discovery: potenciant GeoGebra
Relat de la comunicació de A BEL PASCUAL per À NGEL L UCAS
utorMates és una eina digital dissenyada per a l’ensenyament de les matemàtiques, destinada als nivells d’ESO
i Batxillerat i que no necessita de connexió
a Internet per utilitzar-la (només el mòdul de
comunicació). Des d’un punt de vista tècnic,
utilitza programació en Java i incorpora programari matemàtic com ara el GeoGebra i el
Maxima.

T

Amb TutorMates es poden treballar els
següents tres àmbits: primer, Càlcul, Àlgebra
i Funcions; segon, Estadı́stica i Probabilitat;
i tercer, la Geometria dinàmica. En cadascun d’aquests àmbits l’aplicació s’organitza
amb una zona de continguts (teoria i exemples resolts), una altra de laboratori (càlcul i
treball individual) i les autoavaluacions. Un
altre component integrat és la llibreta digital
(quadern diari de l’alumne). També incorpo-

ra una zona de gestió de l’aula, organitzada
mitjançant un Moodle, en la qual es realitza
el seguiment de les tasques demanades als
alumnes.
TutorMates incorpora algunes novetats com
ara un cercador de continguts, una guia
didàctica (amb un itinerari recomanat per a
assolir els conceptes tractats), la gestió dels
alumnes (amb el seu historial acadèmic), la
possibilitat d’imprimir continguts, entre d’altres.
La novetat més rellevant és el que anomenen
TutorMates Discovery. Es tracta d’una zona
d’interacció entre Maxima i GeoGebra, fent
servir MathML. La seva implementació està
justificada per tal de superar les incomoditats
de la interfı́cie de Maxima i els errors de precisió ocasionats per GeoGebra (el seu càlcul
numèric fa que quants més objectes dependents hi hagin, més important és l’error).
Entre els avantatges del TutorMates Discovery destaquen el factor pedagògic, ja que
entendre l’àlgebra utilitzada ajuda a comprendre el que veiem a la geometria; i, és
clar, la precisió de les operacions.
Per a més informació podeu consultar: http:
//www.tutormates.cat/
À NGEL L UCAS

Simuladors de caigudes lliscants
Relat de la comunicació de J ORDI AGUST Í per S ALVI FARGAS
uina és la corba per la qual descendirà
més ràpid una bola? El pla inclinat, la
paràbola, l’arc de circumferència o la
cicloide?
Aquesta és la pregunta que va fer en Jordi
Agustı́ a l’audiència a l’inici de la seva comunicació sobre simuladors de caigudes lliscants.
L’enginyer industrial, de cabells blancs i arracada a l’orella, no va respondre la pregunta
fins al final de la seva comunicació divertida
i amena en la qual va mostrar amb destresa com havia ideat un simulador de caigudes
lliscants utilitzant el GeoGebra.
A partir del principi de conservació de l’energia mecànica va deduir que si es deixa caure una partı́cula des d’un punt A amb una
certa altura per una trajectòria sense fregament fins a un punt B amb altura més petita
que la del punt A, la velocitat de la partı́cula

Q
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no depèn de la trajectòria seguida sinó que
depèn només de la diferència d’altures entre
el punt inicial i el punt final. Aprofitant aquest
resultat i utilitzant el càlcul integral va deduir
la fórmula que expressa el temps en funció
de la posició de la partı́cula alhora que demostrava la tautocronia de la cicloide invertida, és a dir, que el temps de caiguda fins
al punt més baix de la cicloide invertida no
depèn del punt d’inici de la caiguda. Hom pot
demostrar que la cicloide invertida és la braquistòcrona, és a dir, és la corba en la qual el
temps de caiguda és el mı́nim.
El fet de lligar la variable temps a un punt lliscant de Geogebra, li permetia simular l’evolució del sistema fı́sic proposat aı̈llant la posició
de la partı́cula en funció del temps. Aixı́, va
aconseguir una fórmula exacta per als models del pla inclinat i de la cicloide invertida i una aproximació per als altres models
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(paràbola i arc de circumferència) convidant
a tothom a continuar la recerca amb aquest
model numèric aproximat, que seria la base
per experimentar amb qualsevol altra corba.

els seus simuladors d’una manera planera i
senzilla, com si fos un conte, en el qual intervenien personatges històrics claus en el
descobriment de la tautocronia i de la braquistocronia de la cicloide invertida i també
els objectes que històricament s’han utilitzat per comprovar aquestes propietats i que
ell, amb els seus simuladors amb Geogebra, ha estat capaç de superar amb escreix i
elegància.
Tota una lliçó magistral de càlcul integral aplicat a un sistema fı́sic utilitzant amb habilitat
les eines de la geometria dinàmica que proporciona el Geogebra.

En Jordi Agustı́ va tenir l’encert d’explicar

S ALVI FARGAS

GeoGebra en el aprendizaje de la Geometrı́a
Relat de la conferència de J OS É A NTONIO M ORA per V ICT ÒRIA O LIU
a conferència comença amb la presentació una investigació d’aula realitzada
el curs 2009-2010 amb mosaics de l’Alhambra: La mitad del cuadrado. Els alumnes
pinten i decoren l’institut amb els dibuixos fets
durant la investigació. La geometria és una
manera d’apropar-se a la realitat. Cal connectar amb l’experiència de l’estudiant. Ens
presenta diferents maneres de fer-ho amb el
GeoGebra: amb els moviments del pla i fotografies de les teules d’una teulada, la foto de
la seva filla, la simulació del moviment d’una papallona, com simular una simetria movent un vèrtex de la imatge, simulació del treball manipulatiu per cercar les simetries en
un mosaic d’Escher... totes les aplicacions
són compartides i posades a disposició de
tothom.
El Twitter està piulant constantment amb l’etiqueta #ggbconf, transmetent en directe frases del conferenciant, fotografies de la conferència, enllaços... Aquestes són algunes de
les piulades:

L

Reprenem les jornades #ggbconf! Parla Jose Antonio Mora (Alacant) sobre geometria
al #Geogebra (http: // jmora7. com/ )
Maco... i molt interessant matemàticament!
Fent mosaics per a l’institut. http: //
jmora7. com/ Onda/ index. htm Quin patró
inicial agafem? #ggbconf
Una bona idea per fer simetries és simular
el fet de girar les fotos, movent sobre un arc
de circumferència
Continua amb més exemples: trajectòria d’un

punt al qual s’ha aplicat un moviment, fent
moure el punt original sobre el contorn d’una figura i paradoxes aparents relacionades
amb l’àrea en puzles geomètrics. El Twitter
piula repetint què diu el conferenciant:
Conjecturar, experimentar, investigar, replantejar vells problemes: idees per enriquir
la didàctica amb el GeoGebra.
Per exemple Quina és l’altura mı́nima que ha
de tenir un mirall vertical per poder veure la
nostra imatge completa? Per què?. Una aplicació que ajuda a estudiar aquest problema
es pot veure en una de les quatre imatges
que apareixen aleatòriament a la pàgina principal de la web geogebra.org.
José Antonio ara ens presenta un complex
treball d’investigació sobre les Meninas de
Velàzquez fet entre tot l’institut. En el Twitter
els assistents van piulant:
JA Mora ens mostra un estudi de les Meninas de Velázquez amb #GeoGebra http:
// jmora7. com/ Meninas/ index. htm a les
#ggbconf Brutal!. Velázquez sin Geom dinam.
Carai! Mora s’ha quedat amb nosaltres, posant un convidat al quadre de Las meninas
que es pot moure lliurement.
La Carme diu que això és l’StreetView del
quadre de las Meninas http: // jmora7.
com/ Meninas/ index. htm #ggbconf.
Las meninas de velazquez en perspectiva
con #geogebra!! Apaga y vámonos! #ggbconf
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#ggbconf brutal Meninas. Velázquez no
me juegue usted con tanto #GeoGebra que
se me distrae gracias José Antonio pic.
twitter. com/ Z5N8paHg .
Jose Antonio Mora ha aconseguit fascinarnos amb els seus treballs especialment el
de les Menines de Velazquez. #ggbconf.
Traducció al català de feina sobre las Meninas http: // art-etic.
educacionuniversal. org/ meninas #ggbconf Gràcies al Bernat Ancochea i Montserrat Bolaño i sobretot G4D.
Es formulen algunes hipòtesis sobre aquesta obra fascinant de Velàzquez: Potser
Velàzquez està pintant als reis, quadre que
no existeix? Potser Velàzquez ha posat un
mirall per pintar el quadre?...
Mostra com els grans de la pintura s’interpreten els uns al altres i com la geometria ens

Mentrestant els assistents segueixen piulant
amb el Twitter i envien una fotografia de la visualització del grup dels moviments del quadrat:
Galois al loro!
#ggbconf https: //
twitter. com/ #! /davidobrador/ status/
165723817740730368/ photo/ 1
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permet traçar lı́nies de raonament i veure el
perquè d’alguns dels elements que apareixen
en les obres. José Antonio es pregunta si els
nostres alumnes també tenen lı́nies de pensament comunes. Alguna cosa d’això es pot
veure en el treball de La mitad del cuadrado,
on un tipus de partició i una altra apareixen
successivament.
El GeoGebra ens permet connectar amb les
arts decoratives. I ens mostra com es pot
composar un mosaic aplicant moviments a
una fotografia. En aquest punt explica com
podem usar GeoGebra per treballar amb estructures algebraiques, per exemple permet
entendre l’estructura de grup. I ens mostra
com exemple una visualització dels 8 moviments del quadrat i la seva composició (grup
de Leonardo) utilitzant punts lliscants. Això
permet connectar amb les estructures algebraiques i parlar de la fascinant història del
genial Galois.

GeoGebra és el de la construcció d’arcs en
arquitectura que es basa en la idea de donar
instruccions sense paraules, només utilitzant
imatges: es mostra en una finestra la construcció feta pas a pas i en la finestra del costat es demana a l’alumne que la reprodueixi.
Piulada:

Vols entendre teoria de grups? Ensenya
un exemple concret de moviments en el pla
amb # geogebra #ggbconf

Una bona activitat per iniciar els alumnes
amb el #GeoGebra: treballar amb els arcs
http: // jmora7. com/ Arcos/ geogebra/
00present. htm #ggbconf

GeoGebra també serveix per simular mecanismes. J. A. Mora ens en mostra un exemple: una simulació d’una màquina excavadora.
Un treball molt adequat per començar amb el

També ens parla de la pàgina de Manuel Sada amb una col·lecció de problemes que el
GeoGebra permet resoldre d’una altra manera.
El nostre programa també ens permet fer
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investigacions geomètriques. Proposa una
sèrie de preguntes relacionades amb casos
reals que porten a representar gràficament
una sèrie de rectes que permeten interpretarne el pendent i l’ordenada a l’origen. Si amb
una recta donada a l’atzar l’alumne s’adona
de seguida de quin és el pendent i l’ordenada a l’origen, vol dir que ha après.
Una investigació usant els colors dinàmics
del GeoGebra amb rectes de colors i corbes
de colors. A partir d’aquesta idea es va organitzar un concurs en què els alumnes envien
les seves creacions i voten els guanyadors.
El GeoGebra permet jugar i divertir-se, però
també fer mil preguntes, conjecturar... fer matemàtiques. Piulada:
Una idea; concurs de rectes de colors, assignant colors dinàmics, i variant m,n o les
dos. #ggbconf
La xerrada acaba amb un gran aplaudiment.
La pregunta del públic, en una piulada:
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Pregunten sobre com fer tot això si estem
lligats per currı́culum i exàmens. #ggbconf
José Antonio explica que els alumnes se li
queixen dient que Es que tu quieres que
además de hacer las cosas las entendamos.
Diu que a ell aquest enuig dels estudiants
li agrada. Explica que cada estudiant té un
quadern virtual i quan hi ha un treball bo d’un
alumne l’envia a tots perquè l’incorporin al
seu quadern. Que se les ha d’enginyar per
veure quan aprenen i quan no i que ells vegin
que se’ls exigeix un bon treball.
Hem rebut una fantàstica pluja d’idees amb
exemples i adreces on trobar excel·lents materials a punt per utilitzar a l’aula. La nostra
feina ara és seleccionar, sequenciar i proposar activitats a classe, per tal que el resultat
final sigui l’aprenentatge de l’alumne, o com
ara es diu, l’adquisició de competència matemàtica. Gràcies, José Antonio!
V ICT ÒRIA O LIU

Col·laboració telemàtica de Linda Fahlberg-Stojanovska
Relat de la conferència de la professora L INDA FAHLBERG i de DAVID O BRADOR
per J OANA V ILLALONGA
n aquesta conferència a càrrec de la
Linda però traduı̈da i conduı̈da per en
David Obrador, vam poder conèixer qui
era aquesta apassionada del GeoGebra i
descobrir gran part dels seus materials, un
tant especials.
La Linda és professora de la facultat de
Ciències de Tecnologia de la Universitat de
St. Clement of Ohrid (Bitola, Macedònia),
on ensenya Matemàtiques i TIC en l’educació dels estudiants d’enginyeria. L’apassionen tant les matemàtiques com utilitzar el GeoGebra per ajudar a l’alumnat a entendre i
gaudir encara més d’aquesta matèria. D’aquı́
la seva creació de materials.
Degut a la distància que la separa de Barcelona i a l’adversa situació climatològica de
la zona on viu, la Linda no va poder assistir
presencialment a la nostra Jornada. Ara bé,
tot demostrant i posant una vegada més en
pràctica la seva habilitat per a la producció
de vı́deos per a l’ensenyament a distància,
va preparar un seguit de presentacions que
en David va traduir, amb la qual cosa ens van
permetre gaudir d’un tipus de presentació, no
només totalment nova per a tots nosaltres,
sinó també, molt amena i agradable.

E

Dels materials de la Linda, es van seleccionar
i presentar els de Treball de construcció amb
Regle i Compàs. Es tracta d’una col·lecció
de vı́deo tutorials elaborats ı́ntegrament amb
GeoGebra a través dels quals la Linda explica com realitzar certes construccions usant
només regle i compàs i que, a partir d’ara, ja
trobem traduits al català.

La feina de la Linda es pot trobar a la GeoGebra Wiki i també al canal GeoGebra de
YouTube: GeoGebraChannel. Si voleu accedir directament al material traduı̈t entreu
en aquest enllaç: Construccions amb regle i
compàs. Visiteu-los!!
J OANA V ILLALONGA P ONS
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Ens podem creure les enquestes?
Relat de la comunicació d’A NTONI G OM À per C INTA N AVARRO
n aquesta comunicació l’Antoni Gomà
ens ha presentat un parell d’activitats sobre inferència estadı́stica, una
adreçada a l’ESO i una altra més teòrica per
a Batxillerat.
Ha començat amb una notı́cia, en què s’assenyalava l’avantatge del PP vers al PSOE
en mig punt percentual (estem parlant de les
eleccions del maig de 1993). La notı́cia era el
resultat d’una enquesta. En Gomà ha qüestionat la seva significació, tenint en compte
que el marge d’error, assenyalat en la fitxa
tècnica, és de més del 2%.
Ens ha fet cinc cèntims sobre conceptes generals de proporció, estimació, marge d’error,
nivell de confiança, etc. que apareixen a la
fitxa tècnica de les enquestes i per això ha
aconsellat analitzar la lletra petita, per analitzar la notı́cia.
Per entendre què pot passar quan es fan enquestes, ha proposat fer simulacions en un
sentit invers: partir d’una població coneguda i observar què passa amb el percentatge
d’èxits en seleccionar una mostra i aixı́, intuir
idees de risc d’equivocació i marge de variabilitat.
L’experiment simula que estem fent una enquesta a les boles d’una bossa, i els preguntem pel seu color; d’aquesta manera podem

E

esbrinar el contingut de la bossa. Ha proposat fer la simulació primer amb material real i
després amb l’ordinador. L’aplicació feta amb
la versió 4.0 del GeoGebra, permet variar la
mida de la bossa, el número d’extraccions i
reiniciar l’experiència amb un botó d’acció:

De l’experimentació, n’extreu algunes conclusions:
• alguns cops l’atzar pot fer alguna mala
passada i enganyar-nos.
• com més extraccions fem, menys ens
allunyem de la composició real (llei
empı́rica de l’atzar)
• si augmentem la mida de la mostra
(nombre de boles de la bossa), veurem
que ja no podrem donar un valor sinó
una aproximació i aixı́ apareix la idea
d’interval de confiança.
És important ressaltar el paper del GeoGebra com un simulador, que permet interactuar
i extreure’n conclusions!
C INTA N AVARRO

Treball de recerca i ús del GeoGebra a l’aula
Relat de la comunicació de S ANTI G ONZ ÁLEZ I M ARINA A LONSO per P ILAR A LC ÓN
arina Alonso, alumna de l’Escola Frederic Mistral de Barcelona, ens va
presentar, el dia del congrés, el treball de recerca que havia realitzat amb el suport del GeoGebra. El professor que va dirigir el treball, ens va explicar que des de feia
alguns anys l’escola havia apostat per incloure en el projecte educatiu l’ús de programes
com el Cabri-Géomètre i també la incorporació de noves tecnologies a l’aula per millorar
l’aprenentatge i comprensió de l’entorn. El
Cabri tenia limitacions i una d’elles és que no
permetia relacionar els aspectes geomètrics
amb els aspectes algebraics.
Quan es va crear el GeoGebra, l’escola va
decidir incorporar-lo com a eina per a la realització del projecte de recerca de quart d’ESO
perquè, entre d’altres aspectes, el GeoGebra

M
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fomenta el raonament i la reflexió i i permet
iniciar als estudiants en el mètode cientı́fic.
Per introduir el programa es va fer servir una
guia de cada activitat que l’alumne havia d’anar seguint. De cada treball realitzat havia de
treure conclusions i omplir un qüestionari per
avaluar el que havia après.
Amb l’alumna Marina Alonso i la realització
del seu treball de recerca, es produeix un pas
endavant molt considerable: ella pren consciència de la gran potència del programa per
simular fenòmens fı́sics que s’estudien a primer i segon de batxillerat i el contrast amb
l’estudi d’aquests fenòmens amb la pissarra
estàtica. Amb l’eina dels punts lliscants va
poder observar la variació de les magnituds.
Va estudiar el moviment rectilini, l’harmònic,
el tir parabòlic, el pla inclinat, ...
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També va utilitzar el seu material per explicar
i mostrar als alumnes de primer i segon de
batxillerat aquest tipus de moviments.
A més de la visualització i comprensió personal que produeix la utilització del GeoGebra
en l’estudi d’alguns fenòmens, tot el material
de simulació que es genera es pot tornar a visualitzar i usar tantes vegades com es vulgui
per altres alumnes i professors de l’escola i
compartir-lo fins i tot amb escoles d’arreu del
món amb el GeoGebraTube.
Tant els alumnes com els professors van valorar positivament l’experiència i per això s’-
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han creat grups de treball interdepartamentals (fı́sica i biologia) i fins i tot s’han plantejat
estendre l’ús del programa a primària.
Com a conclusió final podem dir que l’ús del
GeoGebra per part del professorat canvia
la forma d’aprendre dels nostres alumnes,
s’assoleixen competències i es fomenta un
mètode d’aprenentatge que els permet tenir
un coneixement més profund dels objectes
que estudien i també augmentar la seva autonomia.
P ILAR A LC ÓN

Dos actividades didácticas con GeoGebra
Relat de la comunicació de M AR ÍA DE LOS Á NGELES C UEVAS per A NTONI G OM À
estacaré primer de tot el fet que la
Marı́a de los Ángeles Cuevas va explicar que va descobrir el GeoGebra
a les classes de Didàctica del grau de Matemàtiques a la Univesitat de Barcelona. Bona cosa!
En la seva comunicació ens va explicar que
veia el GeoGebra com una eina amb possibilitats molt diverses, vàlida des de primària
fins a la universitat, i per posar-ho de manifest va presentar dues propostes interactives
per portar a l’aula.

D

La primera proposta està pensada per a
Primària però es pot adaptar a nivells més
alts. La imatge ens en dóna una idea: es

tracta del tı́pic joc d’unir punts per formar figures. Però des d’aquest enfocament lúdic
es poden treballar conceptes i procediments
matemàtics: el concepte de lı́nia poligonal o
bé diferents aspectes de numeració i propietats numèriques.
La segona proposta, més enfocada per a la
Secundària, sorgeix amb l’objectiu d’incorporar l’ús del GeoGebra per a representar
gràficament i estudiar simetries d’algunes
corbes i objectes que es troben a la natura, ja sigui a través de les plantes, les flors,
els animals o altres objectes creats per les
persones.
Realment la Marı́a Ángeles ens va mostrar
dos exemples que posen de manifest la versatilitat del GeoGebra i va comentar altres
idees. Si consulteu el material de les jornades podreu trobar un conjunt d’activitats
elaborades perquè els nostres alumnes puguin descobrir i manipular les matemàtiques
que dissenyen el nostre entorn.
A NTONI G OM À
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¿Qué podemos hacer con un conjunto de puntos?
Relat de la comunicació de L EANDRO TORTOSA per R AMON M. B ERGAD À
eandro Tortosa1 , professor de la Universitat d’Alacant, començà la seva brillant
exposició amb una pregunta: Per què
un conjunt de punts?
La seva resposta, plena d’un sentit de l’humor, fou: Perquè fan llàstima.

L

Amb aquest to amè però rigorós transcorregué una presentació molt interessant, en la
qual evidencià les enormes possibilitats que
té l’estudi d’un conjunt de punts.

Diagrama de Voronoi
El diagrama de Voronoi d’un conjunt S de
punts del pla és la unió de les regions convexes associades a cada punt de S, les quals
estan formades per tots els punts que són
més propers al punt generador que a la resta
de punts del conjunt S.

Les rectes són de dimensió 1, els plans de
dimensió 2, però els punts són de dimensió
0, ”menyspreables”?
Res més lluny de la realitat com demostrà,
amb l’ajuda del GeoGebra 4, a partir de quatre propostes:
• Embolcall convex
• Diagrama de Voronoi
• α-formes
• Triangulacions de Delaunay
Embolcall convex
L’embolcall convex d’un conjunt finit S de
punts del pla és el conjunt convex que més
petit que conté S.

Amb GeoGebra 4 s’obté amb el comandament Voronoi[<Llista de punts>].
El diagrames de Voronoi es poden utilitzar
per a obtenir:
• El veı́ més proper (donat un punt P, determinar el punt de S més proper a P).

Es pot calcular amb diversos algoritmes com
el mètode de Graham, el de l’escombrada geométrica o el de divideix i guanyaràs.
Amb GeoGebra s’obté amb el comandament
EmbolcallConvex[<Llista de punts>].
Entre les seves aplicacions destaquen:
• El càlcul del diàmetre d’un conjunt (la
màxima distància entre els seus punts).
• El càlcul de l’amplada d’un conjunt (la
mı́nima distància entre dues rectes paral·leles que contenen en el seu interior
tots els punts del conjunt).
• El càlcul del cercle buit més gran.
1 www.dccia.ua.es/
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• Els punts més propers (saber els dos
punts de S més propers entre sı́).
• El major cercle buit (el cercle de radi
màxim que no conté cap punt de S).
• El cercle de recobriment mı́nim (el cercle més petit que engloba tots els punts
de S).
• Trajectòries de robots (trajectòria d’un
robot a través d’obstacles).
Aquests càlculs es poden aplicar, per exemple, per saber quin és el supermercat més
proper, o perquè els controladors aeris puguin evitar les col·lisions entre dos punts o el
que és el mateix, entre dos avions.

Butlletı́ ACG. Setembre 2013

α - formes
Suposem que tenim un conjunt S de punts
del pla o de l’espai. Amb les anomenades
α-formes (α-shapes) volem determinar la forma que es pot associar a aquest conjunt de
punts.

Crònica

(segments entre punts) que són α-exposed.
Per explicar-ho a l’espai utilitza el cas d’un
gelat que conté trossos de xocolata. Aquests
trossos són el conjunt de punts S. Amb una
cullera es va traient el gelat sense tocar cap
tros de xocolata. Finalment, en termes matemàtics tindrem un conjunt de punts i d’arcs.
Si es fa una triangulació amb aquests punts
es té una idea molt intuı̈tiva de l’α-forma d’un
conjunt de punts, on el paràmetre es pot identificar amb el radi de la cullera utilitzada per a
treure el gelat. Un valor molt petit permetria
menjar-se tot el gelat excepte el trossos de
xocolata (els punts del conjunt S).
Trobem la construcció de l’α-forma al GeoGebra Tube: http://www.geogebratube.
org/student/m4113
Triangulacions de Delaunay

La idea bàsica consisteix a determinar els
sı́mplexs α-exposed. Això vol dir trobar una
bola de radi α que passi pels punts que formen el sı́mplex i que no contingui cap punt de
S.

Una triangulació de punts d’un conjunt S és
un conjunt finit de triangles obtinguts unint
els vèrtexs del conjunt S.
Una triangulació de Delaunay és la que compleix la condició que la circumferència circumscrita de cada triangle no conté cap
vèrtex d’un altre triangle, per exemple:

Amb el GeoGebra 4 s’obté amb el comandament TriangulacióDelaunay[<Llista de
punts>]
La presentació es va fer curta però el temps
s’havia acabat. Aixı́ i tot, encara va ser possible preguntar al ponent sobre el problema del
viatjant de comerç, a la qual cosa va respondre dient que hi havia molts algoritmes i que
cal investigar-lo més. Per tant, continuarà...
Al pla, la frontera de l’α-forma està formada
per la unió de tots els sı́mplexs de grau 1

R AMON M. B ERGAD À M ARIMON
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Acierta con GeoGebra 4.0 en el aula
Relat de la comunicació de A LBERTO A DONES , P ILAR G ALLEGO, J OS É M ANUEL L INEROS ,
R OSARIO N Ú ÑEZ i T ERESA R ODR ÍGUEZ per I OLANDA G UEVARA
arrer dia de les IV Jornades de l’ACG
i darrera comunicació del dia, l’aula
13007 de l’Edifici Ramon Turró de la
UPF a vessar, com ho ha estat durant tota la
Jornada; ningú té pressa a marxar, malgrat
els petits retards que s’han anat acumulant al
llarg del matı́.
Què ens expliquen la Pilar i la Rosario per
retenir-nos?
Bàsicament, fan referència a algunes de les
noves prestacions del GeoGebra 4.0: les caselles d’entrada i el comptador relacionat.
Aquests elements simplifiquen a l’alumnat la
manera d’escriure les seves respostes, ja no
cal introduir-les fent anar el punt lliscant. Però
a més, permet al professorat saber quants intents li ha calgut a l’alumnat per a resoldre
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correctament l’activitat, a través del comptador que es pot incorporar a la casella.
La Pilar i la Rosario són bones comunicadores i entusiastes del GeoGebra. Ens expliquen que busquen i dissenyen activitats que
engresquin l’alumnat, amb les que aprengui i
que a la vegada s’ho passi bé. Remarquen
que les matemàtiques han de ser properes a
l’alumnat, altrament no hi ha aprenentatge.
Durant la seva breu exposició, ens mostren
fotos amb l’alumnat treballant amb el GeoGebra: el pendent d’una recta, la proporció
àuria...
Per exemplificar l’ús de la novetat de la casella d’entrada, mostren una activitat sobre
múltiples, contextualitzada amb caramels i
bosses que els continguin.

Amb el GeoGebra 4.0, s’ha pogut afegir una Casella d’Entrada per escriure el nombre de
bosses, a més de comptabilitzar els intents i encerts, i un botó Inici. Aixı́, l’activitat es converteix en autoavaluable i facilita que l’alumnat segueixi el seu propi ritme d’aprenentatge.

Des d’aquı́ us animem a fer un passeig
pels seus materials, a la pàgina web de
l’ACG en el context del recull de les IV
Jornades i a les Propuestas didácticas recomendadas de la pàgina web del Instituto GeoGebra de Andalucı́a, on hi trobareu,
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entre d’altres, l’activitat completa esmentada sobre múltiples (Encuentros): http://
thales.cica.es/geogebra/sites/thales.
cica.es.geogebra/files/encuentros.pdf
I OLANDA G UEVARA C ASANOVA
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III Jornades de GeoGebra a Lleida
D EPARTAMENT DE M ATEM ÀTIQUES de l’I NSTITUT S AMUEL G ILI I G AYA de Lleida.
es del Departament de Matemàtiques
de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida i després d’haver organitzat dues
jornades de GeoGebra a nivell local per difondre les possibilitats del programari, ens varem plantejar el repte d’obrir la jornada a tota
Catalunya.
La proposta de seguida va rebre el recolzament de l’ACG i des del CRP del Segrià la
Jornada es va considerar com una activitat
de zona col·laborant tant logı́sticament com
econòmicament. També, donat el caire obert
que volı́em donar (des de primària fins a la
universitat), el Departament de Matemàtica
de la UdL col·laborà econòmicament. El Creamat també donà el seu suport en la difusió
de la Jornada.
La idea va ultrapassar l’àmbit del departament de matemàtiques i un company del centre de Visual i Plàstica, dissenyà un Logo per
la jornada que integrava el del GeoGebra i el
del centre.
L’aula d’informàtica del centre amb trenta ordinadors, amb LinKat, dos canons i una PDI,
la sala d’actes amb cent cinquanta seients,
pantalla i canó, aixı́ com el suport tècnic del
coordinador d’informàtica del centre no ens
va fer dubtar en cap moment: la jornada s’havia de seguir fent a l’institut.
De seguida sorgı́ la idea que la jornada, a
banda de tenir un caire formatiu, havia de
servir per promoure l’ús del GeoGebra a l’au-
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la i la millor manera era mostrar la seva efectivitat didàctica, compartint experiències en les
classes de matemàtiques.
Aixı́ que calia compaginar un taller de formació amb experiències d’aula sense oblidarnos de la conferència inaugural. De manera
que la jornada del dissabte 15 d’octubre estava pensada: en Pep Bujosa va acceptar de
fer-nos una repassada històrica del programa
i la situació actual; membres de l’ACG van
estar disposats a portar endavant un taller;
només faltaven les comunicacions. Es va fer
una convocatòria oberta des del CRP del Segrià, el Creamat i l’ACG i, entre les propostes
presentades, se’n van triar quatre que anaven des d’experiències de secundària i universitat a una proposta d’integració del GeoGebra al Moodle.
Molts aspectes ens van fer valorar l’encert de
la nostra proposta: la cinquantena de participants, aixı́ com la seva valoració de la jornada (per sobre del 90% considerà la jornada
adequada tant en les activitats programades
com en la seva utilitat en la tasca docent, com
en els espais, aixı́ com en la seva satisfacció
personal); les noves possibilitat del GeoGebra 4, mostrades al taller i, a més, els debats
que hi va haver després de cada comunicació. En resum: una jornada amb molt d’èxit.
A continuació trobareu les ressenyes, en primera persona, de cadascuna de les sessions
que es van desenvolupar durant la jornada.

Tres apunts de GeoGebra:
optimització, seqüències i interdisciplinarietat
A càrrec de J AVIER I B Á ÑEZ M ORENO i A LBERT V ICENS E SCUER
de l’I NSTITUT M ARIA R ÚBIES de Lleida.
La comunicació que vam presentar és un recull de les construccions realitzades durant el curs
2010-2011 per ajudar els nostres alumnes a afrontar diversos problemes.
n dels temes en el que vam centrar l’atenció va ser el d’optimització, ja que
normalment comporta dificultats i GeoGebra és una eina que ajuda a visualitzar
els problemes.
Les construccions amb seqüències permeten que l’alumne pugui treure conclusions de
comportaments asimptòtics.
Per últim, la interdisciplinarietat fa referència

U

a la diversitat de camps en que GeoGebra pot ser útil, i són construccions fruit
de la col·laboració amb companys d’altres
matèries.
Per a més informació, cliqueu aquı́.
J AVIER I B Á ÑEZ M ORENO i
A LBERT V ICENS E SCUER
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GeoGebra i WikiGiliGaya
A càrrec de J ULI E RNEST B ORDA.
La comunicació reflecteix l’ús de les wikis com a llibreria de construccions de GeoGebra.
s planteja l’ús de diverses opcions:
GeoGebra Tube, Viquipèdia, Pàgines
web, Wikispace i s’explica que per a
un ús de centre es considera més adequat
la creació d’una wiki pròpia i aixı́ neix WikiGiliGaya. Tanmateix també es mostra la possibilitat d’usar una wiki més oberta: Wikispace.
WikiGiliGaya

E

L’edició de la wiki, no comporta una dificultat
excessiva, tot i que l’edició matemàtica s’ha
de fer en LaTeX. Ara bé, es poden trobar editors online que fàciliten aquesta tasca. Aquı́
tenim un exemple d’edició d’una pàgina de
WikiGiliGaya:

Per a aquest recurs de centre, es planteja
l’estructura que presenta la imatge següent:

I aquı́, un exemple d’editor LaTeX online:

Mitjançant un ı́ndex es pot accedir als diversos blocs, cadascun dels quals està format
per un ı́ndex amb les aplicacions i cadascuna d’aquestes aplicacions conté una imatge,
un breu resum i l’opció de descarregar l’applet de GeoGebra.

J ULI E RNEST B ORDA

Polı́gons, rectes i punts notables del triangle
Experiències d’aula per P ERE M ANZANARES de l’I NSTITUT G UIND ÀVOLS de Lleida.
Recull d’activitats realitzades pels alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Samuel Gili i Gaya de
Lleida durant el curs acadèmic 2010-2011.
ins el bloc de Geometria d’aquests cursos es treballen la introducció de conceptes geomètrics i la iniciació a les
construccions amb l’ajut del programa GeoGebra.
Les activitats realitzades ens permeten fer
construccions seguint el procediment tradicional de dibuix amb regle i compàs i posteriorment presentar les eines del programa en
la representació de triangles amb les rectes i
punts notables.
Podem fer un pas endavant: un cop representades les rectes i punts notables del triangle,
en realitzem l’estudi dinàmic observant les
propietats segons el tipus de triangle, gràcies
a les opcions que incorpora el GeoGebra.
Es presenten diverses construccions amb
rectes i punts notables del triangle fins a l’obtenció de la recta d’Euler, amb caselles de
control per mostrar/amagar objectes que per-

D

22

meten visualitzar parcialment els elements i
identificar-ne les relacions en la figura.

Com a treball d’aplicació també es presenten
exercicis de desenvolupament de polı́edres i
representació de polı́gons estrellats.
P ERE M ANZANARES
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Marginalitat econòmica amb suport del GeoGebra
A càrrec de G ERM ÁN A RBIOL O LIVER de la U NIVERSITAT DE L LEIDA (U D L).
Es tracta de la presentació d’una unitat d’aula del Grau d’ADE (UdL).
a taula de planificació docent de l’assignatura del Matemàtiques del Grau
d’ADE de la UdL contempla com a
competències bàsiques ser capaç de treballar i aprendre de forma autònoma i
simultàniament interactuar adequadament
amb la resta a través de cooperació i
col·laboració i com a capacitats estratègiques
d’universitat el domini de les TIC.
Les opcions algèbriques, geomètriques i de
càlcul del GeoGebra, aixı́ com la possibilitat
d’integració en una web mitjançant applets
em va fer plantejar l’opció de dissenyar una
unitat d’aula mitjançant pàgines web amb applets del GeoGebra.
La unitat de Marginalitat econòmica del Grau
d’ADE conté alguns conceptes de difı́cil comprensió: variació de funcions econòmiques
en un interval i en un punt, funció derivada,
interpretació econòmica. El fet de plantejar
d’una forma interactiva la unitat, tot construint
models per a l’estudi d’aquestes variacions
aixı́ com la manipulació dirigida d’applets, pot
facilitar-ne l’assliment dels objectius competencials.
L’experiència ha estat portada a terme durant
el novembre de 2011 amb bons resultats i

L

amb una valoració força positiva del professorat, donat l’interès mostrat per l’alumnat i
el treball fet.
També l’alumnat ha valorat positivament l’experiència. Alguns resultats de l’enquesta
passada als alumnes (es dóna el % de respostes: si, bastant o molt):
• El treball amb el material en lı́nia facilita la comprensió dels conceptes matemàtics: 137 de 151 (91%)
• El treball amb el material en lı́nia
facilita la comprensió dels conceptes
econòmı̀cs: 133 de 152 (88%)
• Els applets del GeoGebra són força
adequats per a l’aprenentatge del conceptes: 147 de 152 (97%)
• Considero que aquest material és una
bona eina per aconseguir la competència digital del Grau d’ADE: 134 de
154 (87%)

G ERM ÁN A RBIOL O LIVER

Activitat GeoGebra-Moodle: Activitats autocorrectives
de GeoGebra a l’entorn Moodle.
A càrrec de J OSEP L LU ÍS C A ÑADILLA de l’A SSOCIACI Ó C ATALANA DE G EO G EBRA (ACG).
En la comunicació d’octubre de 2011 es va presentar el projecte desenvolupat pel Departament
d’Ensenyament en col·laboració amb l’ACG i els programadors de GeoGebra, consistent en la
creació d’un mòdul de Moodle que permeti la creació d’activitats autocorrectives basades en
GeoGebra.
quest mòdul permet crear activitats en
les que es mostra a l’alumne un enunciat i a sota un applet de GeoGebra amb
el qual l’alumne ha d’interactuar seguint les
instruccions de l’enunciat. L’applet de GeoGebra conté una variable grade que varia segons el que ha fet l’alumne i dóna la puntuació de l’activitat. El mòdul permet emmagatzemar la construcció de l’alumne, el nombre d’intents, la puntuació, la data, la durada,
l’estat de l’activitat,... Com qualsevol altra activitat de Moodle es pot importar i exportar,
fer-ne el seguiment, visualitzar el resum de
resultats, etc.
En la imatge següent es pot veure com és el

A

procés de creació d’una activitat GeoGebra.
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Cal dir també, que a les activitats es poden
incloure elements aleatoris, detectar el que
fa l’alumne i actuar en conseqüència, com
també que hi ha la possibilitat que l’alumne
continuı̈ un intent anterior.

En les imatges que segueixen a continuació,
es visualitzen, a la dreta, les vistes que corresponen al perfil d’un alumne i, a l’esquerre
a les d’un professor.

Durant la comunicació es van mostrar alguns
exemples d’activitats:

• L’alumne ha de dibuixar amb regle i
compàs una recta perpendicular a una
donada.

• L’alumne ha de marcar quins dels cinc
nombres que apareixen són nombres
primers. Els nombres que surten són
aleatoris.
• L’alumne ha d’escriure la derivada de
certes funcions amb coeficients aleatoris.

En el moment d’escriure inicialment aquest
resum s’havia publicat una beta del mòdul.
Actualment ja es disposa d’una versió estable.
J OSEP L LU ÍS C A ÑADILLA

Visites recomanades
Continuem amb algunes d’aquestes visites tan interessants, que ens recomana de fer en
B ERNAT A NCOCHEA.
Micky Bullok, que va estar a unes Jornades d’Educació Matemàtica a Alacant,
té un blog personal amb un tı́tol sorprenent: El jardı́ secret de les matemàtiques.
Veureu que hi ha moltes aplicacions amb
GeoGebra. Per cert, algú sap traduir swearing graph?
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Per acabar, Yvan Monka, professor d’un
institut (més concretament un lycée) a
l’Alsàcia, té una pàgina web una mica
anàrquica però amb molts recursos, principalment de GeoGebra. El tı́tol és certament estrany, M@ths et tiques, perquè
la paraula tique vol dir paparra. Per cert,
aprofito per dir que, a França, els entusiastes de les matemàtiques som coneguts
com Matheux (literalment ”Matosos”) tot
recordant que, per a les matemàtiques,
utilitzen habitualment l’abreviatura Maths.

Butlletı́ ACG. Setembre 2013

L’entrevista

Sara Arjona, la mare del mòdul GeoGebra per a
Moodle
J OANA V ILLALONGA P ONS

Són vora les 15.30 d’una calorosa tarda de mitjans del mes juliol de 2012, quan ens disposem a entrar en el Departament d’Ensenyament. Ens hem de trobar amb la Sara Arjona
qui, en aquestes dates, encara està de ple amb la feina. Quan entrem, just acaba de dinar
i després d’oferir-nos un cafè, encara que ella no en pren, pugem al seu despatx perquè
aixı́ ens pugui informar una mica més d’una de les seves últimes feines pel Departament,
que alhora ha estat una gran revolució per a l’ús del GeoGebra i també de Moodle: el nou
mòdul de GeoGebra per a Moodle. D’aquı́, el nostre interès de parlar amb ella.

S ARA A RJONA
a Sara és enginyera informàtica per la UPC i ja
fa nou anys que treballa al Departament d’Ensenyament a través de la UPCnet. Paral·lelament
a la tasca en altres aplicacions, actualment ella
és la pionera i encarregada del desenvolupament
del nou mòdul de GeoGebra per a Moodle. Idò,
tot i no ser ni professora ni funcionària, treballa
de cara a l’educació a través de la implantació,
gestió, millora i formació dels suports informàtics
que s’ofereixen als centres des del Departament.

L

L’elaboració d’aquest nou mòdul GeoGebra per a Moodle implica el coneixement
de dues estructures: Moodle i GeoGebra.
Sara, com i quan vas començar a treballar
amb Moodle?
aig començar treballant al Departament pels Quaderns Virtuals i després
pel JClic, però va venir la necessitat
de traspassar-ho a un entorn de Moodle (en
aquell moment la versió 1.5) perquè resultés
més còmode per al professorat. I aixı́ és com
vaig conèixer Moodle. A partir d’aquı́, va sorgir la idea de fer servir cada vegada més el
Moodle per donar més utilitats i facilitats al
professorat. Amb aquest objectiu es va crear la plataforma educampus, que era molt
bàsica i només servia per impartir formacions al professorat. Per això, paral·lelament,

V

es va donar espai web al professorat on podien penjar els seus propis materials, l’entorn
phobos. Fou el 2008 quan va néixer l’Àgora,
aquest espai de què ara disposa el professorat que serveix tant per donar-los formació
com perquè aquests mateixos professors el
puguin utilitzar per la seva docència al dia a
dia. Davant d’aquesta novetat, la meva última
feina era anar actualitzant tot el material dels
Quaderns Virtuals i del Jclic per aquesta nova plataforma.
Per altra banda, com arriba el teu contacte
amb GeoGebra?
Doncs, ara fa ja un poquet més d’un any,
durant les Jornades de l’ACG del febrer de
2011, en Josep Lluı́s Cañadilla, de la junta de
l’Associació Catalana de GeoGebra, va contactar amb nosaltres per temptejar si des del
departament TAC del Departament podrı́em
liderar un projecte de GeoGebra en Moodle,
una fusió revolucionària.
Llavors, ja coneixies una miqueta el GeoGebra, oi?
Doncs, no. La veritat és que pràcticament
no coneixia el GeoGebra i mai havia treballat
amb ell.
Idò, com va començar tot plegat?
Una vegada posada la idea sobre la taula, vam iniciar un seguit de reunions amb
els desenvolupadors de GeoGebra. Inicialment, en Markus va fer un estudi de viabilitat. En aquell moment es disposava d’un petit mòdul extern, flashapplet, que permetia incrustar applets flash al Moodle. Llavors, es va
pensar en l’adaptació i desenvolupament d’aquest mòdul per tal que també hi permetés
una fàcil incrustació d’activitats GeoGebra.
Tanmateix, per això calia fer algunes modifi-
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cacions al codi intern de GeoGebra, sobretot
pel tema d’algunes paraules del codi font que
haurien d’estar reservades per funcionalitats
especı́fiques, com grade i també estudiar el
tema dels encodings. En qualsevol cas, el
codi GeoGebra afegiria el que fos necessari
perquè aquesta aplicació fos viable. Des del
primer moment, el suport i la col·laboració de
l’equip de desenvolupadors de GeoGebra per
portar-ho a terme va ser molt gran.
I tot això ho va fer una sola persona en un
temps que no arriba a un any?
Bé, com ja hem dit la idea inicial va sorgir
del Josep Lluı́s Cañadilla, qui sempre estava
donant idees i testejava el que anàvem fent.
Per altra banda també disposàvem de l’ajuda incondicional d’en David Obrador (també
de la junta de l’ACG) i d’en Raül Fernández,
ambdós treballadors del Departament d’Ensenyament que, voluntàriament, anaven testejant el que s’anava fent i anaven documentant el que es feia. I, pel que fa al desenvolupament d’aquest primer flashapplet, vaig disposar de l’ajuda de l’estudiant de la UPC Jaume Fernández, que en aquell moment gaudia
d’una beca.
Quan es va donar a conèixer el desenvolupament d’aquest nou mòdul?
Per un costat, al congrés Summer of Code
de l’any 2011, es van presentar diversos projectes de GeoGebra perquè estan desenvolupats en codi lliure i el nostre, en ser un projecte que connectava GeoGebra i Moodle va ser
un dels més votats. Paral·lelament, en David
Obrador, ja va mostrar una versió molt bàsica
de la primera feina que havı́em portat a terme
al congrés de GeoGebra que va tenir lloc a
finals d’agost del curs passat a Linz. I, posteriorment, a la MoodleMoot del desembre del
2011 que va tenir lloc a Donostia, també en
David i en Raül van impartir un taller en el
qual es mostrava el seu funcionament.
L’incipient mòdul de GeoGebra per a
Moodle va tenir una gran acceptació en
la MoodleMoot del 2011 a Donostia.
En particular, què havia de permetre i què
permetia fer aquest nou mòdul per al Moodle?
Primer de tot, incrustar activitats GeoGebra
en qualsevol curs Moodle. A més, que fos
possible guardar l’estat de les activitats realitzades per continuar-les un altre moment i,
naturalment, el professorat havia de poder fer
un seguiment de les activitats. Tanmateix, en
un primer moment es va ometre l’avaluació
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automàtica per part del GeoGebra per raons
tècniques.
Quina opinió us va arribar, d’aquest nou
mòdul que estava gestant-se?
En general, va tenir bona acceptació. Ara bé,
la gran demanda que va sorgir perquè aquestes activitats fossin autoavaluatives va portar
a valorar la necessitat de fer servir la programació amb el JavaScript. Com que aquest
aspecte pot resultar força complicat faltava,
doncs, senzillesa de l’eina per donar més
proximitat al professorat i ganes d’utilitzar-lo.
Per tant, havı́eu de millorar el mòdul.
Sı́, però just en aquell moment, a en Jaume
Fernández se li acabava la beca...
Vist això, com vau seguir?
Després de la presentació i bona acceptació
d’aquesta primera versió del mòdul a Donostia, amb la il·lusió d’en Jaume davant del projecte, i amb el convenciment que sense algú
més que ens ajudés no podrı́em tirar endavant el projecte amb la mateixa rapidesa amb
què s’havia engegat, vam veure l’oportunitat
que en Jaume pogués aprofitar el fet d’haver de realitzar el seu projecte final de carrera
col·laborant en el desenvolupament d’aquesta segona versió del mòdul. Ràpidament vam
gestionar la documentació necessària i aixı́
va poder ser. Hem pogut acabar el mòdul!
Ara, ja està acabat? El podem donar per
finalitzat?
Doncs, sı́. A les IV Jornades de GeoGebra
en David ja en va donar una pinzellada, però
ha estat el juny de 2012 quan hem pogut dir
que ja tenim una versió prou estable. I que,
de fet, en Jaume ja ha presentat com a projecte final de carrera.
Durant el procés, hi ha hagut més proves
que les que heu fet vosaltres?
Sı́. A part de les que han fet en David Obrador, en Raül Fernández, i naturalment en
Jaume i jo mateixa, des del Departament estem en contacte professors que manipulen
tot allò que desenvolupem i ens fan arribar
les seves crı́tiques. A diferència del testeig
de la primera versió, que ens va fer arribar
molts comentaris i observacions sobretot per
la complicació que representava la necessitat de programar, en les proves de la segona
versió no hi va haver tant de feedback. És
que normalment, només diem el que no ens
agrada, oi?
Certament! Per això no hi deu haver hagut
tanta retroacció... o és que ja heu satisfet
allò que es demanava?
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Suposo que sı́. Si més no, ara no han arribat
les peticions de canvis o de queixa que vam
tenir en la primera versió. De fet, els testejadors que tenim són bons en GeoGebra i en
Moodle, però no tant en JavaScript...
Arribats en aquest punt, una volta que la
versió és estable, quina crı́tica us ha arribat?
Doncs sembla que ha agradat molt, i força
més que la primera versió, ja que és molt més
accessible al professorat.
Com es fa la publicació del paquet creat?
A l’agost de 2012 s’instal·la el mòdul a l’Àgora
i aixı́, durant el curs 2012-2013, es pot endegar la formació al professorat ja amb la utilització d’aquesta nova funcionalitat.
Aixı́, només estarà actiu per a la formació
del professorat?
No, una volta s’incorpora el paquet a l’Àgora,
la funcionalitat ja és activa tant per a la
formació de professorat com per a la seva
docència.
Per tant, doncs, només hi té accés el professorat i cos de mestres catalans...
Doncs no. Com moltes de les coses que
fem al Departament està penjat a GitHub que
és un espai web lliure on es publiquen els
projectes de desenvolupament, documentació i promoció relacionats amb programari
lliure, continguts oberts i TIC en català, per
tal que tothom que vulgui hi pugui accedir i
descarregar-se per implementar el que necessiti.
Per altra banda, com que el mòdul que hem
dissenyat és un connector de Moodle, també
està amb accés lliure a l’espai de pluggins del
Moodle.
El nou mòdul de GeoGebra per a Moodle es pot descarregar de Git-Hub i de
l la pàgina de connectors del Moodle
En aquest moment, doncs, encara se n’ha
de fer més difusió perquè totes les comunitats Moodle i GeoGebra en siguin coneixedores. És aixı́?
Bé, segurament si, però pel que sabem...

“ja hi ha diverses comunitats que el
coneixen i que, de fet, ja el fan servir.”
Per exemple, a Navarra, que és una comunitat més petita, ja tenen el mòdul implementat
i ja l’estan utilitzant en formació de professorat. A Andalusia i a Portugal sabem que han

L’entrevista

anat fent servir la primera versió del mòdul.
A la vegada, se’n fa difusió en el marc de les
diverses Jornades de GeoGebra que es fan.
I ja que dius això, en quin idioma vau
desenvolupar el mòdul? I en aquestes comunitats, en quin idioma el fan servir?
Al Departament, sempre que desenvolupem
una nova eina, la solem desenvolupar en
anglès, i llavors també en català i castellà.
Ara bé, però, la versió del mòdul ja ha estat
traduı̈da al portuguès. I sembla que, una volta el tinguem publicat, segurament també es
traduirà a l’alemany. També ha agradat força
a la comunitat gallega, basca i italiana. Suposem doncs, que també ho traduiran a les
seves llengües. Pel que fa a la documentació, en David i en Raül la van fer en català i
ja l’han traduı̈t al castellà i a l’anglès. O sigui
que està en tres idiomes.
Pel que fa al funcionament del mòdul, treballa amb qualsevol versió de Moodle i de
GeoGebra?
Pel que fal GeoGebra, sı́. Funciona sense
problemes per a qualsevol versió de GeoGebra que tinguem instal·lada i que marquem a
l’hora de crear l’activitat. Pel que fa a l’entorn
Moodle, el mòdul està preparat per a la versió
1.9, però ja s’està mirant l’actualització per a
la versió 2.0.
Pel que fa als sistemes operatius...
Ha estat activat amb windows, Linux i Linkat
(Open Suse) i no ha comportat cap problema, ni pel que fa al Moodle ni a la versió de
GeoGebra que s’hi tingui instal·lada.
Finalment, si tenim el paquet del mòdul
al nostre Moodle, com ho hem de fer per
afegir una activitat GeoGebra? I com són
aquestes activitats?
Doncs una volta instal·lat el paquet al Moodle, simplement, en el desplegable d’Activitats,
surt l’opció de crear una Activitat tipus GeoGebra. S’omplen els camps i es crea l’activitat amb els objectius desitjats.
Amb nosaltres també hi ha en David Obrador i ens comenta que a diferència de la idea
inicial que es tenia, s’ha vist que moltes activitats no cal que siguin autoavaluatives. Per
això en els diferents tallers que han fet, han
mostrat diversos tipus d’activitats que es poden fer amb aquesta nova opció de Moodle
perquè es tingui una idea clara de totes les
possibilitats que ofereix el mòdul.
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Es poden trobar exemples d’activitats fetes amb el mòdul al portal de GeoGebra dins
d’Àgora, on s’actualitza tota la informació.

La Sara i en David mostrant-nos algunes de les activitats fetes amb el mòdul de GeoGebra
per a Moodle.
Abans has dit que pel desenvolupament
del mòdul heu fet algunes reunions amb
els desenvolupadors de GeoGebra. Amb
qui parlàveu, i com? perquè ells no estan
a Barcelona...
Doncs bàsicament estàvem en contacte amb
en Markus, el creador de GeoGebra, en Mike
i en Christoff, que és qui més coneixement de
Moodle té i sabia més per on tirar en aquest
sentit. I, com que certament no viuen a Barcelona, la comunicació era a través de correus electrònics i, en algun cas, xat o videoconferència.
I us feien alguna aportació?
Sı́, aixı́ va ser. En Christoff, l’anava provant i
enviava força comentaris. En Mike, per exemple, ens va ajudar amb el tema de l’aleatorietat i ens va possibilitar fer-ho des del mateix GeoGebra, sense necessitat de programar, cosa complicada per a la majoria d’usuaris. I no només això, sinó que tots els canvis
que suggerı́em de fer sobre el GeoGebra, els
desenvolupadors els aplicaven sense cap impediment ni complicació.
De la seva col·laboració i feina amb vosaltres (o de vosaltres amb ells), en podries
destacar res?
Doncs sı́, el seu bon fer, la seva disponibilitat
en tot moment, la seva rapidesa davant de
qualsevol situació i estar oberts a tot el que
se’ls comentava.

“En l’única trobada presencial que
vam tenir amb en Markus (durant les
III Jornades de l’ACG), va entendre
de seguida el que volı́em fer.”
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Va entendre la problemàtica del grade i no
va posar cap objecció per reservar aquesta
paraula per al tema de l’autoavaluació.
Recordes algun moment especial?
Més que especial, de tensió. Recordo que a
finals de l’estiu de l’any 2011, exactament dia
28 d’agost, va ser un dia molt intens perquè
l’endemà en David havia d’anar a Linz fer la
presentació del mòdul i no funcionava res! Va
ser un dia esgotador. Al final, però, es va arreglar i la presentació va anar força bé.
I ja per acabar, què t’ha suposat a tu, personalment aquesta tasca?
Tot i que no he estat ni sóc cap experta en
GeoGebra

“m’ho he passat teta amb el
desenvolupament d’aquest projecte”
tant per la bona relació amb els desenvolupadors del GeoGebra, com per la feina que
m’ha suposat com per tot el que he conegut
d’aquest programari.
Amb la tasca realitzada, la Sara ja consta com a una desenvolupadora més en
les llicències de GeoGebra.
I aixı́ acabem la xerrada amb la Sara Arjona,
tot esperant que el GeoGebra torni a comptar amb la seva ajuda per seguir ampliant els
seus camps d’aplicació.
Sara, rep l’ENHORABONA de part de l’Associació Catalana de GeoGebra, per la teva
fantàstica col·laboració.
J OANA V ILLALONGA P ONS
Associació Catalana de GeoGebra
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Aprenem a fer servir el GeoGebra. Geometria amb
l’ordinador
A LUMNES DE 6 È . E SCOLA J OAN R OCA - M ERIDIANA . BARCELONA
En el número 1 de Cònica la professora Joana Villalonga narrava una experiència que
havia fet amb alumnes de sisè de primària. Avui incloem el punt de vista dels alumnes. La
professora i el conjunt d’alumnes coincideixen en un fet: El GeoGebra és una eina genial
per a la introducció i aprenentatge de la competència geomètrica.
quest any els alumnes de 6è de l’escola hem après a fer servir el GeoGebra, un programa d’ordinador que hem
vist que ens pot ajudar a aprendre moltes matemàtiques, sobretot geometria, i jugant!

A

Hem aprofitat força les hores del taller d’Experimentació Matemàtica per treballar amb
aquesta eina i aixı́ conèixer millor les figures
planes i les seves propietats que hem estat
estudiant fins ara.

Hem vist que amb el GeoGebra podem fer
rectes, segments, polı́gons, angles, circumferències i els hem dibuixat. I no només
això, sinó que també ens ha permès mesurar les seves longituds, costats o angles automàticament per aixı́ poder-ne descobrir de
diferents i poder-los classificar fàcilment. A
més, també hem pogut dibuixar les bases i
les altures de triangles, les dels quadrilàters i
alhora veure què passa amb les tres altures
de qualsevol triangle.
En l’última activitat que vam fer vam repassar les parts d’una circumferència i les figures circulars, dibuixant-les amb el GeoGebra.
Per això vam treure la visió dels eixos i de la
graella i vam utilitzar les eines següents: la
circumferència donat el seu centre i un punt
per on passa per fer la circumferència, el seg-

ment entre dos punts per dibuixar un radi i
una corda, l’arc donat el centre i dos extrems
per fer l’arc de la corda que havı́em dibuixat,
i una recta que passava pel centre i un punt
de la circumferència, i un segment per fer el
diàmetre.
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A més, després vam veure com podı́em
afegir-hi text per donar nom a cada objecte,
canviar les seves propietats de color i d’estil.
Per acabar, vam aprendre un truc per poder
canviar el radi de la circumferència movent un
punt per un segment que ens donava el valor del radi de la circumferència en cada moment.

Vam quedar impressionats en veure que en
moure aquest punt, la circumferència es feia gran o petita i amb ella, també totes les
parts que havı́em dibuixat. I a més, però, si
movı́em la circumferència al lloc que volı́em

totes les parts anaven junt amb ella!!! Ens va
encantar! Abans d’acabar la classe, a més,
cada un de nosaltres, per si mateix, va poder experimentar amb el programa com fer el
cercle i les seves parts circulars.
Recomanem el GeoGebra per fer activitats
com aquestes, perquè és molt divertit i amb
ell s’avança molt: ens permet fer totes aquestes figures de manera ràpida, neta i amb molta exactitud, cosa que amb llapis no sempre
aconseguim, i també mesurar-les i aixı́ poder
comparar amb els nostres càlculs! A més,
amb un sol dibuix, tenim totes les possibilitats!!!
Per això creiem que GeoGebra ens pot ajudar molt a aprendre i a entendre millor la geometria i totes les seves formes. Com també
pensem que pot ajudar a les mestres a ensenyar millor als seus alumnes diferents tipus
d’exemples de matemàtiques.

Alumnes de 6è. Curs 2011-2012.
E SCOLA J OAN R OCA - M ERIDIANA

GeoGebra en la formación de profesorado
de ESO y de Bachillerato
A ITZOL L ASA , M IGUEL R. W ILHELMI
En les nostres III Jornades de l’ACG el professor Aitzol Lasa ens va explicar que el programa GeoGebra és una eina fonamental en els cursos de formació del professorat a
Navarra. Posteriorment ens va enviar un article, que s’adjunta tot seguit, per explicar amb
més detall tot el projecte. Ha passat molt temps des d’aleshores i per això li vam voler
preguntar si hi tenia modificacions. Ell ens va dir: No tengo ninguna modificación en mente, por lo que el artı́culo se puede publicar tal como está, y con sus respectivos enlaces.
Creiem que val la pena llegir-ho i recollir idees perquè el GeoGebra, cada vegada més,
prengui el lloc que mereix en la formació del professorat.
e presenta una serie de applets en los cuales se trabajan contenidos de secundaria
relativos a familias de funciones que verifican una propiedad común. Por ello, estos
applets permitirı́an una gestión del aula centrada en las propiedades y no en los ejemplos
particulares. Para esta gestión se presentan actividades concretas que permitirı́an el control
por parte del profesor de los procesos de enseñanza y aprendizaje potenciales.

S

A partir del curso académico 2008/09, GeoGebra sustituyó a Cabri II Plus en las asignaturas de Matemáticas y su didáctica en la
titulación de Maestro en Educación Primaria
de la UPNA/NUP. A las motivaciones puramente pragmáticas (idiomáticas, técnicas y
económicas) hay que añadir motivaciones
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epistemológicas y educativas; a saber: presenta herramientas para el desarrollo integrado de nociones, procesos y significados
propios de la Geometrı́a, el Álgebra y la Teorı́a de Funciones, que permiten resaltar el
aspecto esencialmente relacional de las matemáticas. Además, la última versión intro-
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duce un paquete estadı́stico que contribuye
notablemente a su versatilidad. Todo ello
justifica que su uso se esté extendiendo de
manera paulatina en los centros de primaria
y secundaria.
A pesar de estas ventajas, hasta el momento, el impacto del programa en los centros
de Educación Secundaria en Navarra es limitado. Sin embargo, el Centro de Apoyo
del Profesorado de Pamplona para la formación continua está desarrollando actividades
concretas encaminadas a mejorar la competencia digital del profesorado en esta materia.
Estas actividades son reforzadas por las organizadas por los distintos Institutos Locales
de GeoGebra en España: foros de discusión (wiki-GeoGebra), seminarios y jornadas
presenciales, cursos de formación para profesores y actividades de aula para Primaria y
Secundaria.
En este contexto, es pertinente por tanto incluir GeoGebra en la formación universitaria
de profesores de secundaria.

Col·laboracions

A partir del curso 2010/2011, se pretende
adaptar el uso de GeoGebra tanto al nuevo
Grado de Maestro en Educación Primaria como al Máster en Formación de Profesorado
de Secundaria. El objetivo en este último
tı́tulo es la formación en el manejo básico del
programa a los futuros profesores de educación secundaria, para que puedan valorar,
usar e incluso diseñar de forma autónoma
applets y situaciones con GeoGebra para
procesos de enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.
Dentro de las materias del bloque especı́fico,
en la especialidad de matemáticas, el alumnado de este Máster tiene que desarrollar temas de análisis, tanto para su exposición como para la resolución de ejercicios y demostración de teoremas. Se ha usado GeoGebra
junto con la pizarra digital para complementar estos desarrollos y visualizar resultados
de análisis relacionados con el currı́culo de
Educación Secundaria.

Ilusión de la transparencia: Fenómeno por el cual mientras que el profesor interpreta un ejemplo en tanto que modelo o representante de una clase, el estudiante
no ve más que dicho ejemplo. Este fenómeno es una muestra de la distancia en
la dinámica de construcción y comunicación de las matemáticas en tanto conocimiento cientı́fico y en tanto objeto de enseñanza cristalizado y etiquetado en las
instituciones escolares. Por ello, es indispensable la determinación de medios que
permitan a estudiantes y profesores “hablar un mismo idioma”.

El uso de la pizarra clásica en la explicación de contenidos de análisis tiene la limitación evidente de no poder mostrar más que
un ejemplo, o algunos pocos, de representaciones gráficas de funciones durante cada sesión. Estos ejemplos pueden generar
un fenómeno2 de ilusión de la transparencia.
¿Cómo GeoGebra puede contribuir a superar
este fenómeno? Es decir, ¿cómo GeoGebra
puede acortar la distancia entre la interpretación de un ejemplo en tanto “objeto aislado”
y en tanto “representante de una clase”?
En este trabajo mostramos cómo GeoGebra
permite progresar en la construcción y comunicación de saberes, contribuyendo a superar el fenómeno de ilusión de la trasparencia descrito. Para ello nos apoyaremos en
ejemplos de distinta naturaleza: clásicos, tales como la importancia del cálculo infinitesimal en el cálculo de rectas tangentes y derivadas; fundamentales, como la noción de de-

rivada; o nucleares en el currı́culo se secundaria, como los teoremas clásicos de cálculo
diferencial e integral.
Históricamente, hasta la aparición del cálculo
infinitesimal de Newton y Leibniz, el estudio
de rectas tangentes a una curva se realizaba
por métodos geométricos. La Concoide de
Nicomedes3 puede ser representada con GeoGebra como lugar geométrico. La concoide
tiene dos parámetros, luego es una familia de
curvas, no solamente una curva concreta. El
programa GeoGebra permite la representación de cualquier concoide de la familia. No
se trata pues de un ejemplo de concoide: la
construcción dinámica abarca toda la familia
de concoides. Para luego parametrizar la función sobre una captura de imagen en la pizarra digital (tomando como origen del plano coordenado el punto G), y estudiarla finalmente
a partir del cálculo infinitesimal.
Para el estudio de nociones fundamentales,

2 Wilhelmi,

M. R.; Godino, J.D.; Font, V. (2007). Bases empı́ricas de modelos teóricos en didáctica de las matemáticas:
reflexiones sobre la teorı́a de las situaciones didácticas y el enfoque ontológico y semiótico. En M. J. Alderete y M. L. Porcar (Eds.), Temas de Didáctica de las Matemáticas. (pp. 1-20) Mendoza, Argentina: Universidad de Cuyo. [Disponible en:
http://www.webpersonal.net/vfont/Burdeos.pdf]
3 La Concoide de Nicomedes (200 a. C.). Para dos constantes a y b, la concoide se define como sigue. Sea G el origen del plano;
para cualquier rayo que pasa por G, la distancia entre un punto A de la concoide y el punto F sobre una lı́nea horizontal de altura a,
es una constante de longitud b.
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tales como la definición de derivada, se realiza la construcción sobre la parábola (por
ser esta una curva familiar para los estudiantes de secundaria). Una vez más, la construcción dinámica permite la manipulación de
los tres parámetros que la definen, de forma
que se puede optar por cualquier parábola de
la familia. Asimismo, la construcción permite
interpretar la Tasa de Variación Instantánea
(TVI) como un caso particular de la Tasa de

Variación Media (TVM) entre dos puntos A y
B, cuando estos puntos están tan cerca como
uno quiera. Ası́, cuando A y B están infinitamente próximos en el applet se muestra la
recta tangente.
Las últimas construcciones corresponden a
resultados nucleares en el currı́culo de secundaria: Teorema de Bolzano, Teorema de
Rolle y Teorema del Valor Medio.

Estos applets son planteados a los estudiantes como un “reto”, donde la consigna es
la determinación de un contraejemplo, cosa que los propios estudiantes descubrirán
que es imposible. Las construcciones cumplen los enunciados de los teoremas y, por
lo tanto, los estudiantes no alcanzarán el objetivo de encontrar una disposición concreta
del applet en la cual no se cumpla el resultado general. A pesar de que la familia de
funciones que se representan en la construcción son polinómicas de grado 4, el número
de disposiciones que se pueden conseguir
es suficientemente amplia para provocar una
ruptura de contrato didáctico4 , que se debe
manifestar por la constatación de los estudiantes de que la tarea “no tiene solución” y la
solicitud por parte de éstos de la intervención
del profesor. Entonces es el momento de introducir formalmente los teoremas.

Educación Primaria es el rechazo al uso de
programas informáticos. Por suerte, esto no
ocurre en el Máster en Formación de Profesorado de Secundaria. La formación de
origen exigida para el ingreso en la especialidad de matemáticas del Máster es de
caràcter cientı́fico-técnico, donde el uso de
software estadı́stico y de cálculo, o incluso la
programación informática pura, forman parte
del currı́culo. Este tipo de alumnado, simplemente, empieza a usar el programa, sin
necesidad de una instrucción previa. Está
habituado al uso de manuales y ayudas informáticas.
Surgen necesidades en otro orden de cosas:
la profundización puramente matemática del
futuro profesorado, y el buen uso de las herramientas informáticas, es decir, ser capaces de valorar situaciones apropiadas para
el uso del software de geometrı́a dinámica.
Básicamente, estas situaciones se clasifican en dos grandes grupos, la resolución
de ejercicios y problemas, o la visualización
de resultados teóricos. Todos los ejemplos
presentados en este trabajo entran en el segundo grupo.

A modo de conclusión
Dentro de las competencias básicas que debe adquirir el alumnado al finalizar la educación obligatoria, la LOE define claramente las
competencias matemática y digital. El trabajo realizado en este Máster debe dar a los
futuros docentes las herramientas y conocimientos necesarios para el desempeño de
esta labor.
Una de las grandes dificultades que se debe afrontar en la formación de maestros en

Aitzol Lasa aitzol.lasa@unavarra.es / Miguel
R. Wilhelmi miguelr.wilhelmi@unavarra.es
D EPARTAMENTO DE M ATEM ÁTICAS /
M ATEMATIKA S AILA
U NIVERSIDAD P ÚBLICA DE N AVARRA /
N AFARROAKO U NIBERTSITATE P UBLIKOA

4 Contrato didáctico: Conjunto de reglas, generalmente implı́citas, que determinan la responsabilidad matemática de profesor y
estudiantes con relación a un determinado saber.
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Unió de gràfiques mitjançant una funció cúbica
J ORDI AGUST Í
En aquest última col·laboració de la Cònica 3, en Jordi Agustı́ ens presenta i explicita, pas
a pas, un material força vistós sobre la unió de gràfiques mitjançant una funció cúbica,
que, pel contingut que s’hi treballa, és especialment recomanat per treballar a 2n de Batxillerat. Com ell mateix ens va dir: Estic a la vostra disposició si creieu que podria ser
d’interès. Per descomptat, el material presentat és de gran interès. Aquı́ el teniu.

Un exercici molt interessant, indicat a un nivell de 2n de batxillerat és la obtenció d’una
funció que uneixi les gràfiques de dues altres funcions d’una manera “agradable”, en
el sentit que hi hagi continuı̈tat de les funcions i de les seves primeres derivades en els
punts d’unió. Dit d’altra manera, que a les
unions no hi hagi punts angulosos.
A la figura següent, es mostren les gràfiques
de dues funcions quadràtiques calculades amb els comandaments de GeoGebra Polinomi[P 2, P 1, P] i Polinomi[Q,
Q 1, Q 2]5 , però, en general, aquestes funcions, g i h, poden ser qualssevol sempre que
siguin derivables a P i a Q. La de l’esquerra,
y = g(x), passa per P, P1 i P2, i l’altra, y = h(x),
per Q, Q1 i Q2. Podeu veure que les gràfiques
estan limitades en la seva representació als
intervals [P2, P] i [Q, Q2] per tal de millorar la
visibilitat en la zona d’unió.

Una funció que permet aconseguir l’objectiu i
que queda perfectament determinada és una
funció cúbica:
f (x) = a · x3 + b · x2 + c · x + d
amb les condicions següents:
• Condicions de continuı̈tat de les funcions a P i a Q:
a · xP 3 + b · xP 2 + c · xP + d = yP
a · xQ 3 + b · xQ 2 + c · xQ + d = yQ

(1)
(2)

• Condicions de continuı̈tat de la primera
derivada de les funcions a P i a Q:
3a · xP 2 + 2b · xP + c = mP = g0 (xP )

(3)

3a · xQ 2 + 2b · xQ + c = mQ = h0 (xQ ) (4)

L’objectiu és trobar una funció que uneixi
aquestes gràfiques entre els punts P i Q en
les condicions esmentades de continuı̈tat de
la funció i de la 1a derivada, tal i com es mostra a la figura següent, on la funció objectiu
s’ha representat en vermell.

S’obté doncs un sistema de quatre equacions lineals amb quatre incògnites: a, b, c i d.
El sistema és compatible i determinat sempre
que xP < xQ .
El càlcul exacte dels coeficients a, b, c i d de
la funció cúbica no és massa laboriós si s’utilitza el mètode de Gauss per a la resolució
del sistema i es té la precaució de posar els
coeficients de la incògnita d en la primera columna.

5 El comandament Polinomi[<llista de punts] fa la interpolació polinòmica, és a dir que retorna el polinomi de
grau més petit que passa per tots els punts de la llista. (R EDACCI Ó)
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D’aquesta manera,
la següent:

1 xP 3
 1 xP 3

 0 3xP 2
0 3xP 2

la matriu del sistema és
xP 2
xP 2
2xP 2
2xP 2

xP
xP
1
1

d = yP − xP 3 · a − xP 2 · b − xP · c
De tota manera, no cal introduir aquestes
fórmules directament al GeoGebra si s’utilitzen variables intermèdies que corresponguin
als passos de la resolució del sistema pel
mètode de Gauss6 .


yP
yP 

mP 
mP

Els resultats són els següents:
y −y
mQ −3xQ 2 · Q3 P 3

c=

b=

xQ −xP
x 2 −x 2
2
2xQ −3xQ · Q 3 P 3
xQ −xP
xQ −xP
2
1−3xQ · 3
xQ −xP 3
x 2 −x 2
2xQ −3xQ 2 · Q 3 P 3
xQ −xP

y −y
mP − 3xP 2 · x Q3 −xP 3
P
Q
x 2 −x 2

2xP − 3xP 2 · xQ 3 −xP 3
Q

yQ − yP
−
a= 3
xQ − xP 3

P

−

−

−

El fitxer GeoGebra resultant és petit i es processa amb rapidesa, per la qual cosa es poden manipular els punts que defineixen les
funcions i veure com la funció cúbica s’hi
adapta. Tot plegat, força vistós.

y −y
mP −3xQ 2 · Q3 P 3

xQ −xP
x 2 −x 2
2
2xP −3xP · Q 3 P 3
xQ −xP
x −x
1−3xP 2 · Q3 P 3
xQ −xP
x 2 −x 2
2xP −3xP 2 · Q 3 P 3
xQ −xP

x −x
1 − 3xP 2 · x Q3 −xP 3
P
Q
x 2 −x 2

2xP − 3xP 2 · xQ 3 −xP 3

xQ 2 − xP 2
xQ 3 − xP 3

Q

P

xQ − xP
·b− 3
·c
xQ − xP 3

Per a descarregar-vos l’aplicació feta amb el
GeoGebra, cliqueu en aquest enllaç
·c
Jordi Agustı́ Abella agusti.jordi@gmail.com
CFA (C ENTRE DE F ORMACI Ó D ’A DULTS )
L A S EU D ’U RGELL

Les Apps de GeoGebra per a tauleta ja són aquı́!!!
El GeoGebra ja disposa de la seves noves GeoGebra Tablet Apps, amb les corresponents i integrades eines de recerca GeoGebraTube!! Us les podeu descarregar de
http://www.geogebra.org/download
Trobareu més informació a http://blog.geogebra.org/2013/09/geogebra-tablet-apps/.
Si teniu alguna pregunta o comentari, escriviu en el fòrum d’usuaris de les Apps per Tablet
Tindrem més detalls d’aquesta novetat en el proper número de Cònica. Esteu atents!!!

Idees amb el GeoGebra
Secció coordinada per TONI G OM À
Les darreres pàgines de Cònica estan obertes a la participació de tothom. Podeu enviar
les vostres col·laboracions a conica@acgeogebra.cat.
Hi tenen cabuda, en especial:
• Preguntes del tipus Com es fa això?. Mirarem de donar-hi resposta i també poden
ser tema per a alguna pı́ndola en les nostres jornades....i també podeu explicar Què
hem après?
• Propostes d’enunciats de nous problemes per resoldre amb el GeoGebra i solucions
dels que teniu plantejats en aquest número.
En aquest cas, com que ha passat tant de temps... tenim força coses per explicar!

6 Actualment
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la possibilitat d’emprar el CAS del GeoGebra facilita molt la tasca que suggereix Jordi Agustı́ (R EDACCI Ó).
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Idees amb el GeoGebra
Secció coordinada per TONI G OM À
L’evolució del GeoGebra no s’atura. Ben bé que ho sabı́em, però constantment ho reaprenem!
Moltes de les novetats de la versióo 4.0 tenen millores en la versió 4.2 i en la beta de la
versió 4.4... i quantes coses haurem d’aprendre amb la versió 5. D’aquesta vitalitat del
GeoGebra en parlem en l’apartat Què hem après?
A partir de dues preguntes que ens han fet expliquem a Com es fa això? dues qüestions
tècniques, potser una mica anecdòtiques però que també ens poden donar idees.
Finalment en el Racó de Problemes us proposem tres enunciats nous i publiquem les
solucions als problemes del número 2 de Cònica.

Què hem après?
Per a les III Jornades GeoGebra de Lleida (octubre de 2011) DAVID O BRADOR, C ARLES G IM ÉNEZ
i TONI G OM À vam preparar un taller de presentació de novetats de la versió 4.0 del programa.
Podeu consultar el document de treball del taller, amb explicacions detallades accedint a http:
//acgeogebra.cat/jornada_lleida/lleida.htm.
Tot seguit en comentem alguns aspectes d’actualització, ja que, com hem dit més amunt i bé
trobareu en el mateix document de treball del taller, L’evolució del GeoGebra no s’atura7 .
• Copiar i enganxar. Si seleccioneu
un objecte o conjunt d’objectes, amb
Ctrl + C i Ctrl + V en podeu fer una
còpia, amb el benentès que es creen objectes nous: si modifiqueu l’original, la còpia “no se n’assabenta”. Al
mateix temps havia nascut la comanda
CopiaObjecteLliure, que també crea
objectes nous i que, com la seva mateixa denominació indica, és més concreta i restrictiva. Actualment hem vist
que aquesta comanda té algunes respostes “no esperades”, com és ara que
la còpia d’un segment és una recta o
que la còpia d’un polı́gon, en determinades circumstàncies és un nombre o
en altres un segment. Haurem de preguntar als Fòrums d’usuaris a veure si
hi ha algú que ens ho sap aclarir.
• Textos dinàmics. Quan vam comentar
la nova manera de crear textos, amb un
requadre per indicar les fórmules de les
quals volem veure’n el valor actual, vam
suggerir que “estaria bé” un “requadre
de fórmula en blanc” per omplir-lo amb
l’expressió que ens interessés. Ja està

activada aquesta possibilitat!

• Punts mòbils. Es poden situar punts
sobre objectes (cada vegada sobre
més “tipus de lı́nies” diferents) i activarne l’animació. Ens han preguntat: de
vegades el moviment d’un punt sobre
una lı́nia “no és com voldrı́em”, com el
fa el programa? És llarg d’explicar. Es
fa en funció d’una variable que s’anomena paràmetre que permet situar el
punt sobre l’objecte. Podeu trobar explicat amb tot detall com està definit el
paràmetre de cada tipus d’objecte a l’ajuda.

7 La cita continua aixı́: Ja estan previstes dues novetats: La incorporació d’un calculador simbòlic (actiu des de la versió 4.2 però
amb renovació del programa per a la propera 4.4; en teniu un comentari en la solució del problema 3) i el treball en tres dimensions
(serà la versió 5, que com a versió estable es retarda més del que molts desitjarı́em. A veure si ben aviat en tenim notı́cies.)
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• Eina retolador.
Aquesta eina ja
no existeix!
Actualment ha estat
“substituı̈da i millorada” per dues eines, les que en la traducció catalana en diem Llapis i Eina mà alçada
(funcions i objectes geomètrics).
La primera d’aquestes eines és la que,
de fet, substitueix concretament l’eina
Retolador, però aixı́ com aquella creava una imatge (amb alguns problemes)
ara l’eina Llapis crea una lı́nia poligonal.
A l’apartat Com es fa això? en tornem
a parlar.
Pel que fa a l’Eina mà alçada, té una
doble funció que ha quedat explı́cita en
la traducció al català dels menús del
programa. Es pot dir ben bé que en realitat hi ha dues eines: Eina mà alçada
per funcions i Eina mà alçada per
objectes geomètrics.
La figura següent mostra una funció dibuixada a mà.

Com ens fan notar David Obrador i
Raül Fernández en el Mòdul 8 del curs
D55 (actualitzat per al curs 2012-2013)
aquesta aplicació de l’eina per a funcions és conceptualment molt interessant. Primer de tot ens pot ajudar a fer
entendre com ha de ser el gràfic d’una funció: si dibuixem el traç de la figura següent l’Eina mà alçada no fa res.
És que no pot ser un gràfic funcional!

Aleshores, si “ho hem fet bé” quan
ja tinguem definida la funció (que el
programa reconeix com un objecte
del tipus Funció a mà alçada) podem
aplicar-hi tots els recursos funcionals
del GeoGebra. Podem demanar el valor de f (x) per cada valor de x o bé,
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interactivament, podem situar un punt
sobre la gràfica i veure en cada cas
el valor de la funció; podem trobar els
punts comuns que té amb una altra
funció (també si és una funció a mà
alçada). Podem intentar derivar-la però,
lògicament, el programa ens dirà que
no es pot definir la derivada. Ara bé,
com a aplicació pràctica ben potent, sı́
que podem buscar el valor de l’àrea sota la corba, amb una integral definida,
que es visualitzarà.

Pel que fa a l’eina Eina mà alçada per
objectes geomètrics hem de dir que
“quan al programa li sembla” (sense
que es pugui precisar gaire més; en tot
cas no ho podem decidir nosaltres) que
volem dibuixar un segment o un triangle, o un quadrilàter, o una figura tancada “semblant a un cercle” (aquı́ ja hi
entren els polı́gons de més de 4 costats) realment ens crea un objecte geomètric. Però cal fer un traç molt acurat. En molts casos si al programa “no
li agrada” el que hem dibuixat... aleshores aquesta eina no fa res!

Ja hem comentat la potència i utilitat pràctica de l’eina Mà alçada per a
funcions. Segur que també n’hi trobarem per a aquesta aplicació dels objectes geomètrics. Tanmateix, com a coor-
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dinador de la secció, mentre la preparava i recollia idees i practicava he de dir
que em semblaria molt millor que fossin
dues eines diferents, que no fos el programa qui decidı́s sinó l’usuari.
Ho comento en un doble sentit. Imaginem que volem dibuixar una funció
a mà alçada que no tingui gaire variabilitat i el programa ens la converteix en una funció lineal... potser no
ho volı́em!!!
Imaginem que, donat
un núvol de punts, volem fer l’exercici didàcticament ben útil de dibuixar la
recta de regressió a mà alçada. Si no
fem un traç molt acurat, potser el programa no se n’assabenta que volem dibuixar una recta...i ens crea una funció
a mà alçada.
Segur que els desenvolupadors del programa aniran millorant aquests procediments.
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• Calculadora automàtica de probabilitats. Ha millorat alguns aspectes
tècnics i ha inclòs algunes opcions
avançades. Ara bé, en aquest 2013
Any Mundial de l’Estadı́stica, és un bon
moment per dir que hem après que el
mòdul d’Estadı́stica del GeoGebra ofereix millores substancials. En parlarem
en el proper número de Cònica.
• Inequacions. L’equip de desenvolupadors ha anat millorant també alguns aspectes funcionals d’aquesta novetat de
la versió 4. Aixı́, per exemple: ja és
possible determinar “automàticament”
amb el comandament vèrtex[rf] els
vèrtexs de la regió factible rf (cosa
que abans no passava i que, per exemple, li va donar molta feina a en Pep
Bujosa en l’aplicatiu que es pot enllaçar
des del material del taller).

• Inserció de botons i Treball amb
camps de text. Dues eines molt interessants, que han anat millorant alguns aspectes tècnics. Convé comentar que l’anàlisi de les possibilitats dels
Camps de text8 va aconsellar canviarne la denominació en la traducció
per Casella d’entrada/sortida perquè aquesta és realment la seva doble
utilitat: permet entrar valors per a una
variable- i no cal que siguin de text, poden ser variables numèriques-i en mostra el seu valor si es modifica per alguna
acció del programa.

Com es fa això?
Com es pot fer per saber la longitud d’un
traç de l’eina Llapis?
Activeu l’eina Llapis i dibuixeu-hi un traç,
que tindrà el nom de traç1.
Ara torneu al mode de treball Mou i amb la rodeta del ratolı́ feu zooms. Veureu que el traç
es manté inalterable i, doncs, de moment no
té gaire sentit parlar de la seva longitud.
Si consulteu la definició de l’objecte traç1
veureu que és:
CopiaAZonaGràfica[Lı́niaPoligonal[...]]
Al final de la definició hi ha uns paràmetres
que fan que aquesta còpia d’una lı́nia poligonal sigui feta de tal manera que mantin-

gui una posició i mida fixa en pantalla, el
que tècnicament se’n diu Posició Absoluta
en Pantalla. Accediu amb el botó dret a les
propietats del traç i desactiveu aquesta caracterı́stica.
Si ara torneu a fer zooms veureu que el traç
ja s’adapta als eixos, i no a la pantalla. Ara ja
podem parlar de quina longitud té!
Feu CòpiaObjecteLliure[traç1].
Què obteniu? Un número, que és justament
la longitud de la poligonal que ha servit internament per a definir el traç!!!
Podeu “jugar” un poquet més. Creeu un punt
A sobre traç1. Podeu escriure

8 Text Fields inicialment en el programa oficial. Ara ja se’n diuen Input box. En francès encara s’en diuen Champ
Texte.
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ParàmetreEnRecorregut[A]
Aquest nombre, que varia de 0 a 1, us indica
la fracció de longitud del traç9 que va des del
principi del traç a la posició actual del punt A.
Aleshores, si el multipliqueu per la longitud
total (obtinguda abans) tindreu “la longitud
recorreguda fins ara”. Moveu el punt A sobre
el traç1 i estudieu-ho!

Com es pot fer perquè una simetria d’un
polı́gon regular ens en doni tos els elements?

Si construı̈u un triangle amb l’eina Polı́gon i li
apliqueu una transformació geomètrica obteniu com a resultat un altre triangle amb tots
els seus elements (vèrtexs, costats i el triangle). En canvi si ho feu amb un triangle
equilàter amb l’eina Polı́gon Regular només
es transforma el polı́gon (ni els vèrtexs ni els
costats )... i “per fer-ho més exagerat” si feu
un rectangle de selecció que englobi el triangle equilàter (naturalment també haureu agafat els vèrtexs i els costats10 ) i a aquesta
selecció li apliqueu la transformació, també
només obtindreu el triangle transformat.
Veiem, doncs, que internament el programa
tracta de manera diferent els polı́gons i els
polı́gons regulars. Fixeu-vos que el triangle equilàter de la figura anterior (Polı́gon2)
és “un polı́gon” i en canvi el seu transformat
(Polı́gon2’) és “un triangle”.
Si ara, mirant els punts de la figura, fem
Polı́gon[D,E,F], aquest ja és un triangle
que serà tractat per les transformacions geomètriques com un triangle “normal”. Amaguem l’original i ja podrem treballar perfectament amb aquest nou triangle.

I si en comptes d’un triangle equilàter fos un
decàgon D, per exemple, també caldrà escriure els vèrtexs? Molt ens temem que sı́.
Acabem aquest comentari amb un repàs dels
comandaments que podem considerar.
Vèrtex[D] crea “punts individuals”, un per
cada vèrtex del polı́gon D; també serveix si
el polı́gon està creat amb un comandament i
només tenim “el polı́gon”.
{Vèrtex[D]} crea una llista amb els vèrtexs
de D dels quals, aleshores, no en disposem
“inidivdualment com a punts”.
Vist que hi ha un comandament que
permet Polı́gon[<llista de punts>] pensem, doncs, que es podria aplicar aixı́
Polı́gon[{Vèrtex[D]}] però, fet aixı́ només
tindrı́em el polı́gon, no els vèrtexs ni els costats. Queda per estudiar el comendament
Polı́gon[<punt>,...,<punt>] que ens crea
tots els elements del polı́gon.
Tanmateix si fem Polı́gon[Vèrtex[D]] no
funciona perquè Vèrtex[D], no és un objecte
sinó que ens ha creat una col·leció de punts
individuals. Conclusió: haurem d’escriure els
nom d’aquests punts com hem exemplificat
en el cas del triangle.

Racó de problemes
En aquesta ocasió us proposem que estudieu amb el GeoGebra tres problemes extrets del
concurs telemàtic de la XLIX Olimpı́ada Matemàtica a Catalunya. Fem una dedicatòria especial
a l’alumne Joan Llobera, de l’Institut Samuel Gili i Gaya de Lleida que hi va tenir una participació destacada i que ens va enviar (quan cursava 3r d’ESO) la solució que publiquem per al
problema 4 del nostre butlletı́ Cònica. La solució del problema 3 és de la redacció de Cònica i
l’aprofitem per a una reflexió sobre el CAS, eina de la qual també podreu comprovar la potència
si busqueu la solució del problema 7.
9 De fet no és exacte el que es diu. Amb una poligonal no seria ben bé aixı́, però amb un traç del llapis ho és molt aproximadament
perquè els punts que la defineixen podem pensar que estan, a la pràctica, igualment espaiats.
10 Encara que els costats es dibuixen en realitat no s’han creat com a objectes.
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Enunciats
Problema 5. A l’interior d’un trapezi isòsceles de bases 18 cm i 2 cm s’han pogut inscriure dos
cercles tangents entre ells i, a més, un dels dos cercles és tangent a una base i als dos costats
iguals i l’altre cercle és tangent a l’altra base i als dos costats iguals.

Quina mesura, expressada en cm, tenen els costats iguals del trapezi i quant mesuren els radis
dels cercles?
Problema 6. Els costats d’un triangle mesuren 30, 72 i x unitats. Estudia quins són tots els
valors de x que fan que el triangle sigui acutangle.
Problema 7. Resoleu l’equació següent on a i b representen dos nombres reals diferents, i
tots dos diferents de zero.
(a + 3x)(a + 2x)(a + x)a = (b + 3x)(b + 2x)(b + x)b

Solucions
Problema 3. Enunciat i solució
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.

No té cap complicació fer la construcció amb
el GeoGebra. Podem fer servir les eines
Polı́gon regular i Tangents i convé, per
determinar concretament l’angle α que volem, crear el punt d’intersecció de la circumferència i la tangent. Aquest enunciat es
va posar amb l’objectiu de donar a conèixer
un comandament del GeoGebra. Si fem
TextFracció[α] obtindrem 13/14. Com que
l’enunciat ja assegurava que aquest cosinus

era racional “ens podem creure” que el que
hem trobat és el valor demanat. Tanmateix,
amb això hem “demostrat” que el cosinus és
racional? No!!! En el treball a la finestra
gràfica del GeoGebra tots els nombres són
racionals! Si feu TextFracció[π] també trobareu una fracció irreductible.
I si volguéssim treballar realment amb valors
exactes? Per això tenim el CAS. A la imatge
comentada podeu veure com es pot fer.
Si al CAS fem servir els comandaments
Polı́gonRegular o Tangents, de fet ja no
treballem amb valors exactes perquè són eines de la finestra gràfica i fan servir aproximacions. Per això es segueixen els procediments per a les construccions “amb regle i
compàs”.
Vegeu que a les lı́nies 5 i 9 triem dels dos
punts d’intersecció de dues circumferències,
en cada cas, el que ens interessa.
Si ho feu veureu que el CAS dóna l’angle
com un arc tangent. Per què? Perquè aixı́ en
pot donar el valor exacte, cosa que no podrı́a
fer en graus ni en radiants!
Diguem finalment que si algú vol idees per
a una “solució raonada” ho pot fer en aquest
enllaç (pàgina 10).
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Problema 4. Enunciat i solució
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 70◦

Clicant aquest enllaç trobareu el fitxer que
conté una visualització molt clara del que es
demanava en el problema.
Si resseguiu els passos de la construcció
veureu que s’ha fet un ús molt acurat de l’eina de simetria axial.

J OAN L LOBERA
Insititut Gili i Gaya (Lleida)

L’ACG a la XVI Jornada Didàctica Matemàtica d’ABEAM!
El proper dissabte 9 de novembre tindrà lloc la XVI Jornada Didàctica Matemàtica d’ABEAM on el GeoGebra hi tindrà un paper destacat: l’ACG, fent un tomb per les aplicacions
més destacades del GeoGebra, serà l’encarregada de tancar la Jornada d’ABEAM 2013.

Des de l’ACG us volem presentar una
mostra de les diferents aplicacions GeoGebra que estan al nostre abast i que
ens permeten treballar una gran varietat
de continguts. Els participants, com a visitants d’una fira, podran passar, de manera
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rotatòria, per les paradetes a tastar algunes de les diferents varietats del producte. Les sis paradetes estaran dedicades a
Primària, CAS, 3D, Geometria, Probabilitat
i Estadı́stica, i Anàlisi.
Us hi esperem!!!

Seguiu-nos!!!
No perdeu detall de les nostres informacions.
Feu-nos partı́ceps de les vostres experiències GeoGebra.
Ens trobareu a:
Twitter: http://twitter.com/acgeogebra
@acgeogebra
Facebook: http://ves.cat/hlL3
Associació Catalana De GeoGebra Acg

Encara no sou socis de l’ACG?
Però si és molt fàcil!
Tots els Instituts locals de GeoGebra estan constituı̈ts 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!
Conegueu l’Associació: http://acgeogebra.cat/
Inscriviu-vos com a socis: http://ves.cat/hltV
L’ACG us espera!!!

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

