
XXIX CONGRESO DE ENCIGA 109

GeoGebra,... é máis!

RESUME DE CONTIDO

Trátase de seguir vendo construcións de 
dous tipos, aquelas que revelan unha expe-
rimentación ou experiencia, ou comproban 
un resultado e ademais poden ser de utilida-
de na aula, e aqueloutras froito do traballo 
directo co alumnado. 

E por outra lado, facer un recorrido pola 
web de GeoGebra coas súas novas posi-
bilidades entre as que se destacan as dos 
“grupos”. 

A O castelo de Castroforte. Trátase de 
resolver a cuestión: “O Castelo de Cas-
troforte tiña un perímetro de p metros e 
unha superfi cie de S m2. Estaba protexi-
do por unha compañía de arqueiros que 
patrullaban continuamente o seu adarve, 
e que eran capaces de disparar as súas 
frechas a unha distancia de s metros. Se 
a planta do castelo era un polígono con-
vexo, qué lonxitude tiña o perímetro da 
zona defendida polos arqueiros? Cal era 
a área desa zona?” 

B Construción dunha animación para mostrar visualmente a demostración de Euclides do Teo-
rema de Pitágoras: “Nos triángulos rectángulos o cadrado ao lado oposto ao ángulo recto é 
igual á suma dos cadrados dos lados que comprenden o ángulo recto”. Trátase da proposición 
47 do Libro I dos Elementos de Euclides. A proposición 48 e última é o seu recíproco. Baséa-
se na proposición 41: “Se un paralelogramo ten a mesma base que un triángulo e está contido 
entre as mesmas paralelas, o paralelogramo é o dobre do triángulo”. 

C Inventar sistemas suxeitos a condicións previas referidas a posibles solucións, posicións 
relativas de rectas, … Resolver sistemas mediante a manipulación de procesos informáticos 
de cálculo simbólico. 

D Xeración dun cilindro dinámico por rotación dun rectángulo de dimensións variables. 

E Grupos online con GeoGebra. A web de GeoGebra. Que é un Grupo de GeoGebra? Que 
podemos facer dentro dun Grupo? Como se crea? 
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