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Introdución a GeoGebra 4 para secundaria. 

 

Obxectivos 

– Propiciar o coñecemento e utilización de GeoGebra para o desenvolvemento 

de diversos temas na ESO e no bacharelato. 

– Coñecer as rutinas básicas de GeoGebra. 

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

súa utilización ou construción directa polo alumnado. 

– Facilitar recursos didácticos xa elaborados susceptibles de utilización 

directa na aula. 

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

páxinas web. 

Competencias profesionais do profesorado. 

- Coñecer e aplicar experiencias innovadoras no ensino e aprendizaxe das 

matemáticas na Educación Secundaria. 

- Coñecer novas propostas para traballar os contidos matemáticos na 

Educación Secundaria. 

- Planificar actividades para desenvolver contidos de matemáticas. 

- Empregar metodoloxías que integren as TIC nas aulas. 

- Planificar accións de traballo colaborativo cos estudantes de Educación 

Secundaria. 

- Coñecer e empregar ferramentas de traballo con programas de xeometría 

dinámica. 

- Coñecer e elaborar materiais TIC para as matemáticas na Educación 

Secundaria. 

- Desenvolver contidos do currículo de matemáticas da Educación Secundaria 

mediante recursos didácticos interactivos. 

Contidos 

1. A interface de Geogebra 4. Introdución. 
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a) Un breve percorrido polos menús, ferramentas, vista gráfica, xanela de álxebra, folla 

de cálculo, liña de entrada, segunda vista gráfica, etc., mediante uns sinxelos 

exemplos que utilizan de xeito elemental as ferramentas de GeoGebra 4 e a liña de 

entrada. 

b) Afróntanse algunhas cuestións (todas elas cun enfoque pouco elaborado) : a 

construción dun triángulo, a representación de intervalos e inecuacións, o debuxo de 

poligonais e figuras a trazo libre, etc.  

c) Os contidos matemáticos utilizados neste apartado poden situarse en varios niveis de 

secundaria, pero nos casos nos que non son específicos, mesmo son útiles para á 

introdución do propio programa e para practicar a resolución de problemas. 

 

2. Elementos do triángulo. 

a) Afróntase neste tema, xa de xeito pormenorizado e elaborado, o estudo de 

elementos notables do triángulo (mediatriz, bisectriz, medianas, alturas, 

circuncentro, incentro, ...), centrándose especialmente na recreación das súas 

propiedades. 

b) Os contidos matemáticos utilizados corresponden basicamente ao nivel de primeiro 

de ESO, aínda que non corresponde co seu primeiro contacto coa xeometría, senón co 

segundo, despois de rectas e ángulos. 

c) Tómase contacto coas ferramentas e procesos de GeoGebra 4 de xeito sistemático e 

elemental. 

 

3. Clasificación de números. Actividades con capas. 

a) Partindo de darlle un novo enfoque á metodoloxía para a difícil tarefa de clasificar 

números e buscando unha utilidade ás capas que permite GeoGebra 4, naceu esta 

fermosa actividade. Trátase de que o alumnado poida experimentar, tanto coa 

colocación de números no seu lugar adecuado como co movemento dos propios 

conxuntos numéricos para facer os chequeos que necesite, as características dos 

diferentes conxuntos numéricos. Tamén se propón unha extensión da mesma idea á 

análise de múltiplos. 

b) Os contidos matemáticos tratados poden empezar en primeiro de ESO cos múltiplos 

e a partir de 3º ESO para as clasificacións numéricas, contando co primeiro curso do 

bacharelato. 

c) De GeoGebra 4 se traballan fundamentalmente as capas, aínda que tamén se utiliza 

sistematicamente a folla de cálculo, a xeración de números aleatorios, as propiedades 

dos textos, ... 
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4. Semellanza. 

a) Tamén aquí se presentan dúas partes diferenciadas: unha é a que se refire ao estudo 

directo de homotecias, xiros ou translacións; outra a que incide en problemas que 

utilizan a semellanza de triángulos na súa resolución. Sen embargo, non hai unha 

diferenza significativa das dificultades respectivas. 

b) Os contidos matemáticos que se traballan corresponden preferentemente ao 

terceiro curso da ESO, aínda que parte deles xa se traballan en 1º ESO. 

c) De GeoGebra 4, se seguen traballando as ferramentas básicas que estarán presentes 

na maioría dos temas e se lle engaden as específicas que se refiren a 

transformacións xeométricas, ademais do uso da segunda vista gráfica. 

 

5. Funcións. 

a) Primeiro tema no que se afrontan contidos non expresamente xeométricos e se fai a 

primeira incursión específica no análise. O traballo coas gráficas de funcións dálle 

unha dimensión espectacular á metodoloxía para o tratamento deste contido, que de 

cotío presenta grandes dificultades de comprensión e que sen dispoñer dunha dunha 

ferramenta dinámica transforma o traballo nunha rutina inacabable. Contén a análise 

das transformacións de funcións e o traballo coas funcións a cachos. 

b) Os contidos matemáticos tratados poden situarse tanto para 4º ESO, como para 1º 

de bacharelato, aínda que algunhas cousas elementais poderían introducirse antes. 

c) En canto a GeoGebra 4 se centran os procedementos en explotar as posibilidades dos 

esvaradores e da liña de entrada con algunha incursión nos moitísimos comandos que 

posúe  e no primeiro contacto coa ferramenta específica de funcións que incorpora a 

última versión. 

 

6. Progresións, secuencias e código html. 

a) O obxectivo principal deste tema é o uso de secuencias e listas e a creación de 

macros utilizando GeoGebra 4. 

b) Os contidos matemáticos que se van a traballar nestas actividades, poden adaptarse 

a varios niveis, desde os explicitamente curriculares para 3º de ESO ou 1º de 

Bacharelato, como poden ser as progresións, ata aqueles de experimentación 

xeométrica como as diagonais dun polígono regular ou á que pode recordarnos unha 

actividade de educación plástica como as curvas envolventes. 

c) Desde o control do uso de GeoGebra, resultan unhas actividades de especial 

importancia, xa que as series ou listas e as macros teñen un campo de utilidade case 

ilimitado. Ademais a exportación dos arquivos como páxinas web interactivas, é 

aplicable a calquera arquivo de GeoGebra e posibilita a súa inclusión en páxinas web 

dos centros, en blogs, etc. 
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7. Distribucións de probabilidade. 

a) Éntrase nun novo campo no que podería parecer que un programa como GeoGebra 4 

non tiña posibilidades: a probabilidade e a estatística. Nada máis lonxe desta 

posibilidade: o programa engade unha ferramenta específica enormemente valiosa e 

unha gran cantidade de comandos propios desta parte da matemática. 

b) Pártese da utilización en diversos casos: Binomial, Normal, ..., da nova ferramenta 

estatística incluída na versión 4 de xeito parello ao uso da fórmula de cálculo de 

probabilidades na Binomial e da táboa da Normal.. 

c) Despois afróntase os intervalos característicos, a aproximación da binomial pola 

normal e o teorema central do límite. 

d) Contidos matemáticos para primeiro dos bacharelatos de Ciencias Sociais e de 

Ciencias e Tecnoloxía, para o segundo curso do bacharelato de Ciencias Sociais e para 

a materia optativa de Métodos estatísticos e numéricos de segundo de bacharelato. 

e) En canto a GeoGebra 4 faise fincapé no uso da nova ferramenta mencionada, 

trabállase o uso das esquinas para deixar figuras invariantes aos zooms, polo uso da 

liña de entrada para cálculos, .... 

 

8. Derivadas e integrais. 

a) Segunda inclusión na análise matemática. A vocación didáctica de GeoGebra 4 para a 

ensinanza en secundaria adquire neste tema unha dimensión propia e recorrente. A 

sinxeleza dos procedementos que permiten ver e experimentar conceptos e 

resultados de alto contido matemático fai que este apartado apareza afrontado unha 

e outra vez en miles de traballos que se poden atopar na rede. Se afrontan o 

concepto de derivada, a recta tanxente, o teorema fundamental do cálculo, os 

extremos e os puntos de inflexión, as sumas de Riemann, o concepto de integral 

definida, ... 

b) Os contidos matemáticos se refiren aquí especialmente a bacharelato e algúns deles 

son de grandísima axuda para as exposicións do profesorado, pero tamén permiten a 

manipulación por parte do alumnado e, dado o caso, a creación limitada pola súa parte 

dalgúns apartados. 

c) O uso de GeoGebra 4 incide especialmente no uso da ferramenta específica incluída 

nesta versión do programa e no uso dos comandos necesarios asociados aos contidos 

de derivadas e integrais. 

 

9. Ángulos na circunferencia. 
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a) Hai dous niveis claramente diferenciados neste apartado: por un lado o estudo 

elemental das relacións entre ángulos inscritos, entre ángulo inscrito e central e o 

triángulo inscrito nunha semicircunferencia; por outro da experimentación 

xeométrica que utilizado os contidos anteriores establece conclusións sobre os 

ángulos interiores. 

b) Os contidos matemáticos desenvolvidos na primeira parte corresponden ao primeiro 

curso da ESO. Os da segunda poden considerarse como de ampliación, ben sexa para 

este nivel, como para outros posteriores. 

c) O traballo realizado con GeoGebra 4 neste caso xa se complica relativamente pola 

densidade dos razoamentos xeométricos a realizar. 
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MÓDULOS DE RESERVA. 

 

10. Figuras planas. Áreas e perímetros. 

a) Afróntase neste tema a construción de varias figuras planas elementais e estúdase o 

cálculo dos perímetros e áreas. Nos primeiros utilízase preferentemente a 

observación e o teorema de Pitágoras e nas segundas se intenta, partindo do 

rectángulo, obter as áreas de tódalas demais 

b) Os contidos matemáticos corresponden especialmente a primeiro da ESO, pero son 

útiles para outros cursos de maior nivel. 

c) Con respecto a GeoGebra 4 se traballa especialmente a transformación dunha figuras 

noutras escenificando o movemento con esvaradores, xiros, translacións, ..., e 

traballando coas dúas vistas gráficas simultaneamente. 

 

11. Trigonometría. 

a) Tamén se opta neste contido, de abarcar dous enfoques diferenciados: por un lado a 

construción das razóns trigonométricas e a toma de contacto coas gráficas das súas 

funcións correspondentes, e por outro, da resolución de problemas asociados a 

estratexias baseadas nos triángulos rectángulos, como a estratexia da altura. 

b) Os contidos matemáticos corresponden a 4º ESO e ao primeiro do bacharelato de 

ciencias e tecnoloxía. 

c) De GeoGebra 4 se seguen traballando as ferramentas básicas e tamén a definición 

paramétrica de funcións e a súa representación mediante a traza (amosar rastro). 


