
Relacions entre angles de diferents quadrants

Descripció
Aquest recurs consisteix en un applet de GeoGebra amb el cercle 
trigonomètric (radi 1) on hi ha dibuixat un angle  α, el seu sinus i 
cosinus i els angles 90º-α, 90º+α, 180º-α, 180º+α, 270-α, 270+α i 
-α. Permet explicar i memoritzar de forma visual la correspondència 
entre les raons trigonomètriques d'aquests angles i el seus signes. 
S'acompanya d'una fitxa per l'alumne per tal que la completi  i li 
quedi constància escrita del dibuix i dels conceptes treballats.  

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics
Si  no  s'ha  fet  anteriorment,  convé  explicar  en  primer  lloc  la 
representació  del  sinus  i  cosinus  i  el  seu  signe  als  diferents 
quadrants.  Pot ser útil  per això aquesta  altra construcció(3) que 
també està disponible com animació(4). 



Pel que fa a l'applet que visualitza les relacions entre els diferents 
quadrants,  tant  està  disponible  tant  a  la  web  “Matemàtiques 
visuals”(1) com a l'ARC(2).  Cal  disposar  d'un  projector  a  l'aula.  A 
criteri  del  professor,  els  alumnes  poden  omplir  la  fitxa(5) 

simultàniament a l'explicació o amb posterioritat. 
S'ha optat de cara a la simplificació dels dibuixos, no incloure aquí, 
la representació de la tangent ni tampoc de la secant, cosecant i 
cotangent. 
El temps estimat és 1 hora de classe.

Continguts, competències i processos 
Competències:  Competència  matemàtica,  tractament  de  la 
informació i competència digital.
Processos:  Comunicació i representació, raonament i prova.

Connexions
Amb  les   àrees  de  coneixement  de  l'entorn  físic,  ciències 
experimentals  i  tecnologia  especialment  en  les  matèries  de 
Electrotècnia, Física i Tecnologia industrial.

Alumnat a qui s'adreça especialment
Primer de batxillerat

Autoria
Enric Brasó i Campderrós. El treball inicial ha estat fet en el marc 
de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm: 
4968 del 14-09-2007)

Documents adjunts.
(1)  La   pàgina  web  és   http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/ 
trigonometria  /canvi_quadrant/canvi_quadrant.html     
(2) La construcció de GeoGebra canvi_quadrant.ggb
(3)  La  construcció  que mostra  el  signe  de  sin  i  cos  a  diferents 
quadrants signe.ggb
(4) La mateixa construcció com a animació signe.gif
(5) La fitxa per l'alumne MA_canviquadrant.doc
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