Geometria dinàmica, GeoGebra i l’aprenentatge de les
matemàtiques en el collège

Pla de l’exposició
Introducció
1a part: Geogebra com a generador d’imatges
2a part : Geogebra pels reptes i les situacions problemàtiques

Activitats a
classe

3a part : Geogebra per a activitats i corrector
4a part : Geogebra per les síntesi
(Totes aquestes parts estan interconectades)

Treballa a l’aula
d’informàtica
i/o a casa

5a part: Geogebra per a les construccions de l’alumnat, exercicis interactius i treball
fora de l’aula de classe.

Nota del traductor: En relació tant a la traducció d’aquest text com de la conferència del professor Daniel
Mentrard vull posar de manifest la dificultat amb la que m’he trobat per la seva forma d’explicar-se, al meu
parer, una mica enrevessada. En qualsevol cas, és indiscutible la qualitat del contingut, la perfecció i el
domini tècnic del programa d’en Daniel, posat de manifest, no només en la feina que ha dut a terme des de fa
molts anys, sinó en el treball que desenvolupa des de la seva jubilació i que podeu seguir a twitter
(@dment37), a banda de la seva pàgina a la web de GeoGebra. En el que segueix hi trobareu enllaços a
moltes aplicacions que poden ser de gran utilitat per a la tasca docent tot recordant-vos que us les podeu
descarregar per modificar-ne el text o alguns detalls d’acabat però, com sempre, respectant l’autoria.

Géométrie dynamique, GeoGebra et apprentissages
mathématiques en collège

INTRODUCCIÓ

El domini de les tecnologies de la informació i de la comunicació i el bon ús dels recursos digitals de caire
pedagògic constitueixen un repte i, alhora, una oportunitat en matèria educativa. Ajuden l’escola a
l’acompliment de les seves missions fonamentals: instruir educar, emancipar i formar l’alumnat perquè
arribin a ser ciutadans ben formats i responsables. Permet millorar l’eficàcia dels aprenentatges
desenvolupant les pràctiques pedagògiques més adaptades als ritmes i a les necessitats de cadascun, són més
interactives i més atractives i fomenten la col·laboració entre l’alumnat i el treball autònom. L’ensenyament
de les matemàtiques ha de tenir en compte, sens dubte, aquests grans objectius.
En el currículum de matemàtiques la necessitat d’utilitzar un programari com GeoGebra és fa evident, des
de bon començament, a tots els nivells educatius i, molt especialment a l’ESO. Aquesta integració en el
procés d’ensenyament-aprenentatge ha de col·laborar amb l’objectiu general de l’ensenyament de les
matemàtiques: el desenvolupament de les competències en la resolució de problemes. La formació en la
utilització de les eines digitals ha de mirar d’afavorir:




La investigació, els assajos, la formulació de conjectures,…
La autonomia i la iniciativa,
El desenvolupament d’automatismes.

La integració d’aquestes eines té la seva raó de ser en la construcció de coneixements matemàtics
significatius que permeten la creació d’imatges mentals fortes, afavorint el canvi de context, donant sentit a
nous conceptes, variables, representacions gràfiques i afavorint, en el marc de la geometria, el pas del dibuix
a la construcció
Observació: Mostraré activitats per a les classes de 6ème (l’equivalent del 6è de Primària) i de 3ème
(l’equivalent a 3r d’ESO). Ambdues corresponen a un final de cicle en el nostre sistema educatiu.

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/college/College1.htm

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/college/College4.html

Primera part :
Ús de la pissarra digital a l’aula
Diferents mètodes d’aprenentatge

Privilegiar la imatge
Permeten la creació d’imatges mentals potents,
– Afavorint els canvis d’enquadrament.
– Mirant de donar sentit a conceptes nous, variables, representacions gràfiques,…
– Per entendre el vocabulari matemàtic.

I molts més
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/index.htm
https://www.geogebra.org/u/daniel+mentrard
Les noves tecnologies tenen un interès pedagògic evident:
– Faciliten la comprensió de part de l’alumnat i els ajuden a integrar nous conceptes i propietats.
– Afavoreixen l’adhesió de l’alumnat i permeten captar l’atenció (per exemple per activitats mentals).
– Permeten un accés ràpid, dinàmic i interactiu a la informació.
– Faciliten la diferenciació donant accés fàcilment a recorreguts diferents.

Segona part :
Els reptes, les activitats col·laboratives i les matemàtiques
Geometria dinàmica i aprenentatges matemàtics
Els programes de geometria dinàmica, en el pla o a l’espai, són un valor afegit per als aprenentatges i també
uns veritables instruments d’investigació en situacions de resolució de problemes.:
Es tracta d’un amplíssim camp d’investigació i d’innovació per al professorat sempre que no es caigui en
usos de tipus gadget.
És per això pel que cal sempre afegir-hi una part de manipulació real quan sigui possible.

Aleshores els programes de geometria dinàmica són molt útils:
– Permeten reproduir o construir una figura més o menys complexa.
– Afavoreixen el pas del dibuix a la figura i accedir ràpidament a l’estudi dels diferents casos.
– Faciliten poder trobar una configuració pertinent aïllant-la en una figura complexe o afegint un element no
construït a una configuració donada.
– Afavoreixen les conjectures però cal vetllar perquè l’alumnat no perdi de vista l’estatus de conjectura.
L’us del programa no deixa habitualment cap dubte però l’alumnat no ha de percebre com una prova.
– Permeten fer de guia en el procés de la demostració fent aparèixer successivament les diferents
configuracions pertinents.
– En situacions de resolució de problemes faciliten la modelització, permeten l’exploració d’un context
donat i donen peu, en particular, a establir lligams actius entre una figura geomètrica del pla o de l’espai i la
representació gràfica de l’evolució de les magnituds lligades a la situació.

Els imprescindibles de final de 1r cicle:

I altres com el teorema de Thales, les equacions…

Tercera part :
Problema col·lectiu i correccions
Instruments per desenvolupar automatismes:

Quarta part :
GeoGebra com a instrument de síntesi
Algunes aplicacions interactives ens donen una visió global sobre una o més nocions matemàtiques. És molt
útil per establir lligams entre diferents temes i per una progressió en espiral.

Cinquena part :
El treball a l’aula d’informàtica i també fora de l’aula
Es tracta de que l’alumnat desenvolupi activitats de construcció en semi autonomia. Existeix un número
important de recursos pel que fa a aquest rúbrica
Tot i això, cal que el professorat proposi una activitat que aporti un valor afegit a l’aprenentatge. Per
exemple, l’experimentació i la formulació de conjectures, moments essencials de l’activitat matemàtica,
milloren molt gràcies a l’aportació de programes com GeoGebra. A l’aula, encara que disposem de pantalla
digital i programaris adaptats, l’alumnat acostuma a mostrar-se passiu en fer la tasca que li proposem.
A l’aula d’informàtica l’alumnat desenvoluparà al seu ritme la seva visió dels sòlids a l’espai. Trobarà els
invariants d’una figura i llocs geomètrics. Descobrirà la potència del full de càlcul i, prescindint d’un estudi
manual carregós escollirà el gràfic més indicat per gestionar dades. Cal precisar que una síntesi és
indispensable després d’una sessió a l’aula d’informàtica com passa després de tot treball individual o en
grup.
Us proposem unes activitats que hem provat amb el nostre alumnat que eviten una visió massa generalista
de la utilització dels programes informàtics. No importa que l’alumnat sigui expert o novell, entrarà
fàcilment en l’activitat matemàtica. No dubteu en fer-les servir.

Només cal fer la cerca "activités avec Geogebra" per trobar-les.

La caça del tresor à sixième
Modalitats
L’alumnat treballa amb ordinadors que tenen el GeoGebra. L’activitat es fa al llarg de dues sessions. A la
primera fan l’activitat i, a la segona, hi ha un debat sobre les solucions que s’han proposta al problema. La
durada de l’activitat no té límit. Hi ha una carpeta compartida amb tots els treballs

Objectiu
Resolució d’un problema amb l’ajut d’un programa de geometria dinàmica.
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/export5A/PirateMD.html

Conclusions
Un cop el professorat ha assolit el coneixement del programa, es pot deixar anar la imaginació per
desenvolupar animacions de diferents tipus corresponents a la seva manera d’ensenyar, a les seves
necessitats i als seus desitjos, més seriosos o més lúdics.
L’ús d’eines com el GeoGebra a l’aula d’informàtica és una manera de diversificar l’ensenyament de les
matemàtiques privilegiant la diferenciació. S’enriqueix l’activitat de l’alumne (en singular). Per a una
integració exitosa d’aquestes eines en el procés d’aprenentatge no cal que el professor o professora sigui un
expert.

