
 
    Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática 

 

 

 

Facultade de Matemáticas – Universidade de Santiago de Compostela 

Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n - 15782 Santiago de Compostela 

Tel.881813130 – Correo-e: zmatdeca@usc.es –  

http://www.usc.es/gl/centros/matematicas/ 

 1 de 3 

Introdución a GeoGebra 4 para secundaria. 

 
Curso de 30 horas Homologado pola Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia. 

 

Obxectivos 

o Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para o desenvolvemento 

de diversos temas na ESO e no bacharelato. 

o Coñecer as rutinas básicas de GeoGebra. 

o Elaborar figuras para o seu uso nas explicacións do profesorado e/ou para a 

súa utilización ou construción directa polo alumnado. 

o Facilitar recursos didácticos xa elaborados susceptibles de utilización 

directa na aula. 

o Contemplar a utilidade de crear e utilizar arquivos html integrables en 

páxinas web. 

Contidos 

1. A interface de Geogebra 4. Introdución. 

2. Elementos do triángulo. 

3. Clasificación de números. Actividades con capas. 

4. Semellanza. 

5. Funcións. 

6. Progresións, secuencias e código html. 

7. Distribucións de probabilidade. 

8. Derivadas e integrais. 

9. Ángulos na circunferencia. 

MÓDULOS DE RESERVA. 

10. Figuras planas. Áreas e perímetros. 

11. Trigonometría. 
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INFORMACIÓN RELEVANTE 

Duración: 30 horas. 

Datas: 2 ao 6 e o 10 de xullo 

Horario: De 10.00 a 14.15 horas. 

Lugar: Aulas de Informática da Facultade de Matemáticas 

Organiza: Facultade de Matemáticas. 

Colaboran: AGAPEMA e Instituto GeoGebra. Imparte o Grupo XeoDin.  

Destinatarios: Profesorado de ESO, Bacharelato e Universidade, Especialidades de 

Matemáticas e Física.  

Licenciados e graduados en Matemáticas e Física. 

Número de prazas: 60 

Custo da matrícula: Inclúe asistencia ás sesións do curso e documentación. 

– Taxa xeral: 30 €.  

– Taxa reducida (aplicable a persoas desempregadas e estudantes): 10 €.  

En ningún caso será posible a devolución de taxas unha vez realizada a matrícula, 

agás pola suspensión do curso. 

Inscrición: O Formulario de inscrición anexo debe ser enviado por correo 

electrónico ao enderezo da secretaría da Facultade de Matemáticas 

zmatdeca@usc.es dende o día 6 de xuño de 2012 ata completar as prazas. 

Unha vez confirmada a inscrición, mediante correo electrónico ao interesado, este 

deberá facer o ingreso da taxa na conta 2080-0300-84-3110000482, Novagalicia 

banco, concepto: “Matrícula Curso Introdución a GeoGebra 4 para secundaria”, e 

remitir ao mesmo enderezo electrónico unha copia do xustificante do pagamento 

nun prazo de tres días naturais, noutro caso a inscrición quedará anulada. De ser o 

caso, deberá xustificarse co documento correspondente a situación de estudante 

ou desempregado. 

Criterios de admisión: Por orde de inscrición. 

mailto:zmatdeca@usc.es
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FORMULARIO DE INSCRICIÓN 
 
DATOS PERSOAIS 
 

Apelidos 
 

Nome 
 

DNI 

 
 
Datos de Contacto 
 
Teléfono(s): 

E-mail: 

 
 
OUTROS DATOS 
 

Colectivo 
 

,Profesorado: Especialidade_______________________ 
 

,Outros (Especificar)_____________________________ 
 

Nome do Centro de procedencia 

 
 

 
 
 
_________________de xuño de 2012 
 
 
 
 
 
 
O Formulario de inscrición debe ser enviado por correo electrónico ao enderezo 
da secretaría da Facultade de Matemáticas zmatdeca@usc.es  
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