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Itinerari 
Títol: Espai i forma 
 
 
Marc general de l’itinerari   

  
Pel que fa a l’espai i forma, el currículum de l’ESO especifica que cal 
desenvolupar l’anàlisi de les característiques i propietats de les figures de 
dues i tres dimensions; localitzar i descriure relacions espacials; identificar i 
aplicar transformacions geomètriques, i utilitzar la visualització i models 
geomètrics per resoldre problemes. Es pretén especialment en aquest itinerari 
que l’alumne pugui construir coneixements matemàtics a partir de situacions 
on tingui sentit, experimentar, intuir, formular, comprovar i modificar 
conjectures, utilitzant per això els instruments (calculadores i recursos TIC, 
de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques, tal i com s’especifica en 
l’esmentat currículum. 
Les eines TIC a disposició de l’ensenyament ofereixen un marc extraordinari 
per al desenvolupament d’aquestes activitats, ja que  a més d’influenciar en 
la manera de representar i interactuar amb la geometria, també condicionen 
les formes de raonar, mantenir i presentar relacions o propietats 
matemàtiques. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics 

 
Per planificar la realització d’aquest itinerari es plantegen diferents 
metodologies basades en l’ús, d’una banda, dels instruments habituals com 
són la regla, l’escaire, el compàs i el transportador d’angles i, d’una altra, el 
programari lliure GeoGebra, que es presenta en la seva portada com a 
“Matemàtiques dinàmiques per a tothom”. Per això podem distingir diferents 
tipus d’activitats: 

- construccions amb regle, compàs i transportador. 

- aplicacions realitzades amb el programa GeoGebra amb les que 
l’alumne pot visualitzar conceptes i propietats geomètriques 
interactuant, a més, amb els elements i figures. 

- propostes d’activitats amb el mateix programa en les que l’alumne 
disposa només d’unes eines determinades que ha de fer servir per 
mostrar una propietat o les característiques d’una figura o una 
construcció. 

A més el professor pot proposar, fins i tot com a substitutives, activitats amb 
GeoGebra que ell hagi dissenyat perquè el gran avantatge d’aquest 
programari és que estimula a l’ensenyant a cercar idees noves sobre el que 
pretén que aprenguin els alumnes i que es poden fer  d’una forma molt ràpida 
i senzilla. Algunes activitats són més fàcils de fer amb altres programaris com 
el Clic però l’objectiu és que l’alumne es familiaritzi amb l’entorn del 
GeoGebra. 
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La temporització no hauria de tenir uns límits massa estrictes per tal de tenir 
en compte la diversitat de l’alumnat. Amb un eina tan potent com és el 
GeoGebra es poden donar situacions molt variades des d’alumnes que 
avançant ràpidament, tot i que sense aprofundir prou sobre el que s’els 
demana que observin i el que pretenem que conjecturin, a d’altres alumnes 
molt més lents, no tant pel que fa a l’ús del programa com pel que fa al que 
es pretén amb l’activitat. Aquestes situacions no tenen perquè estar 
relacionades amb la tipologia de l’alumnat 
L’agrupament de l’alumnat també pot ser molt divers. El millor és que 
treballin dos alumnes per ordinador tot i que també pot fer-ho un de sol. És 
molt important que es deixi de banda, sempre que sigui necessari, el treball 
amb l’ordinador i es facin presentacions a l’aula amb discussions sobre les 
estratègies per resoldre problemes en la que puguin intervenir el major 
nombre d’alumnes possible a més d’activitats prèvies amb llapis i paper per 
tal que l’alumne pugui comparar les dues formes de treballar. En una de les 
activitats proposades les eines de dibuix s’integren dins del tauler del 
GeoGebra. 
No hi ha un perfil específic d’alumnat a qui s’adreça aquest itinerari. Ans al 
contrari es bo que hi hagi diversitat per tal de que apareguin capacitats que 
els alumnes desconeixien perquè mai havien treballat amb programes 
informàtics dinàmics. 
Com a aspectes tècnics a tenir en compte cal ressenyar que el programa 
GeoGebra funciona amb qualsevol sistema operatiu, no implica disposar de 
connexió a Internet (la qual cosa ens permetria desactivar-la si ho 
consideréssim necessari), i no requereix d’una gran potència del processador 
ni requeriments de memòria.  
Per a l’avaluació caldria valorar tots aquests aspectes que hem anat 
assenyalant: l’ús del programa informàtic d’una banda i dels instruments de 
dibuix d’una altra, la capacitat per resoldre problemes plantejats que 
requereixin l’ús d’aquestes eines o bé proposar activitats per mostrar o 
visualitzar teoremes i propietats o característiques de figures geomètriques. 
Com aspectes d’interdisciplinarietat, és obvia la relació que hi ha amb 
Educació Visual i Plàstica i amb Ciències de la naturalesa. Una bona 
comprensió de la Geometria és bàsica per poder treballar les idees claus de la 
Física que sovint tantes dificultats plantegen als alumnes. 
 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
Per a cada element de l’itinerari hem dividit les activitats en tres aspectes tots ells 
en relació amb el que es pot fer amb el programa GeoGebra: 

 Visualitzar conceptes abstractes.  

 Representar conexions conceptuals.  

 Experimentar amb les Matemàtiques. 
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Títol de l’element Activitats per a l’alumnat 

Simetria axial i figures 
geomètriques 

- Desenvolupament del quadrat. 
- Desenvolupament del rectangle. 
- Desenvolupament del paral·lelogram. 
- Simetria axial. 
- Construcció del punt simètric respecte d’una recta. 
- Construcció del simètric d’un polígon respecte d’una 

recta. 

Més simetries 

- Simetria central. 
- Simetries a la naturalesa. 
- Simetries sorprenents. 
- Identificació de simetries en imatges. 
- Logos i simetries. 

Propietats de triangles i 
dels quadrilàters 

- Angles en un quadrilàter. 
- Construcció del circumcentre d’un triangle. 
- Construcció del baricentre d’un triangle. 
- Propietats del triangle. 
- Vocabulari dels quadrilàters. 

Volums i patrons 
- Patró del cub. 
- Patró del paral·lelepípede rectangle. 
- Patró del con. 

Volums i teorema de 
Pitàgores 

- Una demostració del teorema de Pitàgores. 
- Aplicacions del teorema de Pitàgores. 
- Piràmide. 
- Prismes. 

Distàncies i angles 

- Angles i arcs de cercle. 
- Trobar el valor d’un angle. 
- Angles i rectes paral·leles. 
- Angles rectes. 
- Distància i altura d’un triangle. 
- Distància i àrea. 

Construccions 

- Construcció de les bisectrius d’un angle. 
- Construcció d’una recta paral·lela a una altre per un 

punt. 
- Construcció d’una recta perpendicular a una altre 

per un punt. 
- Construcció de la mediatriu d’un segment. 
- Incentre. 
- Propietats de les bisectrius. 
- Circumferència inscrita 

Sòlids i les seves bases 
- Treball amb sòlids 
- Les bases dels sòlids. 
- Proposta de treball a l’aula amb objectes. 

Resolució de problemes 

- Autopista 
- Delimitar una zona. 
- Situar un pou. 
- Trobar un tresor. 

Taller de Geometria 
- Taller de geometria integrat al GeoGebra. 
- Aproximació als llocs geomètrics. 

 


