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TALLER DE GEOMETRIA

Objectius 
 
L’objectiu  d’aquesta  activitat  és  que  l’alumne  aprengui  a  fer  servir 
instruments de dibuix que estan integrats dins d’un programa informàtic.

Descripció de l’activitat 

En aquesta activitat es poden plantejar alguns dels exercicis de construccions 
vistos en altres nuclis  però fent servir  eines  integrades dins de la finestra 
gràfica  de  GeoGebra.  L’activitat  pretén  donar  èmfasi  a  la  utilització  dels 
instruments de dibuix.
D’altra banda s’introdueix el concepte de lloc geomètric a partir de la tècnica 
de l’escombrament, és a dir, l’alumne mou un llapis o activa el moviment 
d’una “cortina” dins del tauler de GeoGebra que li permeten visualitzar un 
lloc geomètric a partir de la traça que deixen els punts quan verifiquen una 
determinada  propietat.  Es  tracta  d’una  aproximació  i  no  d’una  definició 
rigorosa.

Recursos emprats

Pàgina web amb aplicacions fetes amb GeoGebra.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la grups de dos tot i que també 
es  poden  fer  individualment  i  també mostrar-les  a  classe  amb la  pissarra 
digital.
Per  a  l’avaluació  el  professorat  pot  proposar  diferents  construccions. 
L’alumne  haurà  de  comparar  com  es  treballa  amb  GeoGebra  i  amb  els 
instruments de dibuix, ara integrats dins del programa. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de espai i forma 
(figures geomètriques, grandària) i mesura (càlcul d’àrees, volums).
Es  treballa  la  competència  matemàtica  i  processos  com  raonament, 
representació, generalització.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa i Educació Visual i Plàstica.

Documents adjunts

Aplicacions amb GeoGebra (fitxer i pàgina web)
- Taller

- Circumferee ncia_per_escombrament
- Lloc_per_escombrament
- Mediatriu_sobre_fons
- El_lipse_per_escombrament
- El_lipse_per_escombrament_en_colors
- El_lipse_sobre_fons
- Bisectrius_en_colors
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