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Resum de la comunicació 
La finalitat de la comunicació és evidenciar com el GeoGebra, interactuant amb altres 
aplicacions d’iPad, ajuda als alumnes a aprendre moltes de les característiques de la 
funció parabòlica. El context és un experiment on s’estudia el rebot d’una pilota al terra els 
alumnes han de prendre dades reals. L’ús del GeoGebra durant l’elecció de la funció 
parabòlica com la funció que millor modelitzarà el nostre experiment, és clau pel posterior 
desenvolupament de l’estudi dels paràmetres de la funció. A més, l’ús d’aplicacions que 
permeten fàcilment traspassar la informació que s’està estudiant al GeoGebra a uns 
apunts de classe clars, ens farà veure com els alumnes integren el GeoGebra com a eina 
significativa pel seu aprenentatge. Mostrarem també com amb una dinàmica de classe on 
una professora proposa l’eina com a possible instrument d’aprenentatge s’aconsegueix 
que els alumnes incorporin aquesta eina per resoldre els seus propis problemes. 
Finalment, veurem com la combinació d’aquestes eines permet fer un tipus d’avaluació 
que anomenem feedback del feedback que reforça la consolidació d’aquests 
aprenentatges. 
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1. Introducció

L’objectiu d’aquesta comunicació és mostrar una experiència didàctica que ha incorporat 
l’ús de diverses aplicacions d’iPad per estudiar les funcions parabòliques. Hi ha diverses 
investigacions i experiències didàctiques on intervenen les noves tecnologies, sobretot 
amb ordinadors com a suport principal, però encara hi ha poques publicacions on les 
tauletes i les apps siguin el centre de l’activitat d’aprenentatge plantejada als alumnes. 

En l’experiència que mostrem a continuació, volem destacar dos aspectes que 
considerem crucials. Per una banda, l’activitat que se’ls proposa als alumnes, es una 
pràctica experimental oberta que fomenta la descoberta per part dels alumnes de les 
propietats de les funcions parabòliques a través d’una pràctica de física. El fet de plantejar 
un repte matemàtic a través d’una activitat STEAM fa que la implicació dels alumnes en 
l’activitat sigui molt bona (Lucas, 2016). Per altra banda, el disseny de la intervenció 
didàctica de la professora, incorpora aspectes innovadors en la configuració didàctica 
relacionada amb aspectes tecnològics. Una combinació d’apps no específiques de 
matemàtiques, crearà un entorn d’aprenentatge de les matemàtiques molt ric i fomentarà 
l’ús d’aplicacions matemàtiques com el GeoGebra per part dels alumnes de manera 
espontània. 

Abans de presentar l’activitat que es va proposar als alumnes, fem una breu descripció del 
context on s’ha dut a terme aquesta experimentació. L’experiència didàctica s’ha dut a 
terme amb un grup de 3r d’ESO durant el primer trimestre del curs. Els alumnes treballen 
amb l’iPad des de fa dos anys, i a la classe de matemàtiques el poden utilitzar lliurement. 

Normalment, els alumnes utilitzen la aplicació Notability per prendre apunts. És útil, per 
exemple, perquè poden fer fotografies de la pissarra i de la classe amb el permís del 
professor i, per tant, poden il·lustrar els seus apunts amb imatges del que s’està utilitzant 
a classe, ja siguin produccions escrites o digitals, com material manipulatiu que el 
professor pot utilitzar per facilitar l’aprenentatge dels alumnes.  

Els estudiants tenen les activitats de classe en un curs d’iTunes-U creat pel propi 
departament de matemàtiques de l’escola, i és des d’allà des d’on es descarreguen el 
material per treballar a classe. Allà hi tenen la informació del curs i els objectius de cada 
tema i de cada activitat, així com també els criteris d’avaluació. 

També utilitzen el Showbie, que és una aplicació a través de la qual el professor i els 
alumnes poden compartir documents de forma instantània. A més a més, aquesta app 
permet al professor fer comentaris sobre els documents dels alumnes, cosa que permet 
fer indicacions concretes en la valoració de la tasca. 

A més a més d’aquestes aplicacions, els estudiants n’utilitzen algunes que són 
específiques de matemàtiques i d’altres matèries com MyScript Calculator, GeoGebra, 
Numbers, Pages, Keynote, Vernier VideoPhisics, entre d’altres.

Per tant, podem afirmar que els alumnes estan acostumats a treballar en un Computer 
Intensive Environment (CIE), en el sentit de Tabach, Arcavi & Hershkowitz (2008). Segons 
la seva recerca, el CIE representa un entorn d’aprenentatge en què: 
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a.  Les eines digitals estan a l’abast dels alumnes en tot moment (a classe i a casa). 
b.  Els estudiants són lliures d’escollir si volen utilitzar les eines digitals i quan i com 

les volen utilitzar mentre estan treballant en un entorn de resolució de problemes.  
 
Això vol dir que les eines estan a la seva disposició durant tota l’estona, però que ells no 
estan utilitzant-les de forma intensiva (ni guiada). Hem de tenir en compte que en algunes 
ocasions, el professor decideix mostrar el funcionament d’una eina concreta, però que en 
la major part dels casos, els alumnes són els que trien quina eina els hi és més útil en 
cada moment. 

2.    Seqüència didàctica de l’activitat 
 
Per descriure l’activitat que analitzarem en aquesta comunicació, utilitzarem l’estructura 
de la sistemàtica proposada per Morera (2013) com a instrument adequat per a la 
planificació i la implementació d’una seqüència didàctica rica, en el sentit que fomenta la 
generació d’oportunitats d’aprenentatge pels alumnes. Aquesta sistemàtica està formada 
per diferents fases que cobreixen des del plantejament del problema, fins a la gestió a 
classe, passant pel disseny de tota l’activitat des del punt de vista de continguts, 
procediments, material, eines tecnològiques involucrades... 
 
L’anticipació: L’activitat que descrivim en aquesta comunicació consisteix en demanar als 
alumnes que estudiïn el bot d'una pilota de tennis si la deixem caure des d’una certa 
alçada (Monzó, Navarro & Puig, 2016). Prèviament, la professora té molt clar el contingut 
matemàtic central en aquesta activitat: l’estudi de les funcions parabòliques. La professora 
també té en compte en la fase de planificació millores de l’activitat proposada en anys 
anteriors. Per exemple, se li dóna molta importància al fet de que la pilota s’ha de deixar 
caure des d’una altura en comptes de llençar-la (Figura 1), perquè en altres situacions 
s’havia vist que sinó els alumnes associen el model de la pilota a una funció parabòlica 
per la semblança que té la seva trajectòria i no per l’estudi de la funció que relaciona el 
temps amb l’alçada.  

 
Figura 1: Recollida de dades experimental del bot d’una pilota 

 
El fet que el recorregut que fa la pilota i el gràfic que estem estudiant no tinguin la mateixa 
forma és el que fa l’experiment interessant. En altres ocasions hem provat de fer la mateixa 
seqüència amb el tir parabòlic i l’impacte sobre l’aprenentatge no és el mateix, el model no 
sembla tenir tant de sentit pel fet de resultar massa obvi. En efecte, si el moviment del cos 
ja és parabòlic, tot i que no entenguin què estan estudiant, podrien esbrinar fàcilment el 
gràfic corresponent. Molts es pensen que estudien posició (2D) - temps, i en realitat 
estudiem altura (1D) - temps.  
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La configuració didàctica: Per dur a terme aquesta activitat la professora havia planificat 
seqüencialment que els alumnes baixessin al gimnàs de l’escola a realitzar la pràctica i fer 
observacions. Posteriorment els proposava que intentessin dibuixar a mà alçada la gràfica 
de la funció que representava l’alçada de la pilota en funció del temps i finalment que 
realitzessin una gravació amb l’iPad a través de l’aplicació Vernier VideoPhisics, per 
després fer-ne l’anàlisi i poder-ho comparar amb les seves conjectures. Dins de la 
configuració didàctica la professora havia dissenyat unes preguntes a través de les quals 
els alumnes havien d’aprofundir sobre el concepte de funció parabòlica, que era un dels 
objectius d'aprenentatge de l’activitat. Les preguntes proposaven diversos models 
polinòmics i els alumnes havien d’escollir quin els semblava que modelitzaria millor la 
situació estudiada. Com a complement d’aquestes preguntes, on per resoldre-les els 
alumnes tenien llibertat per utilitzar totes les eines tecnològiques que tenien al seu abast, 
la professora els demanava un informe sobre el que havien après de les paràboles. 
 
El mode d’explotació: Després del disseny de l’activitat i de com la duria a l’aula, en el 
disseny del mode d’explotació, la professora va decidir fer treballar els alumnes per 
parelles durant la recollida de dades experimental i, posteriorment, va crear un clima de 
treball individual a la classe per tal de que els alumnes poguessin assimilar la informació i 
poguessin construir el concepte de funció parabòlica. Durant aquesta estona, estava 
previst que els alumnes poguessin comunicar-se entre ells per fomentar la interacció entre 
companys. Finalment, abans de fer la redacció de l’informe del que havien après sobre la 
paràbola, es va fer una posada en comú del gran grup gestionada per la professora, per 
tal de vetllar per l’assoliment de l’objectiu de l’activitat d’estudiar les funcions parabòliques. 
 
La monitorització: Dins de les diverses estones de treball en parelles i individual, la 
monitorització de la professora ha de gestionar els diferents usos que fan els alumnes de 
les diverses aplicacions de les que disposen. És en aquest moment quan els alumnes fan 
emergir el GeoGebra com a aplicació per descobrir les diferents propietats de les funcions 
polinòmiques i el significat dels seus paràmetres a través del punts lliscants (Figura 2), per 
poder escollir la funció polinòmica de segon grau com la més adequada per modelitzar la 
situació estudiada.  

 
Figura 2: Estudi de les funcions polinòmiques a través dels punts lliscants del GeoGebra 

En aquesta segona activitat apareixen famílies de funcions que els alumnes han vist en 
cursos anteriors (recta) i d’altres que mai han vist (paràboles i la resta de funcions 
polinòmiques). El primer pas que fan és experimentar, donant valors particulars als 
paràmetres a i b. Ràpidament, amb aquesta tècnica troben que la primera família és la de 
les rectes, no obstant això, no saben com abordar la resta de funcions. Com es veu en 
una de les figures, intenten trobar alguns valors de la paràbola (fan x=0 i troben el punt de 
tall amb l’eix de les y) però no continuen. 
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En aquest punt introduïm GeoGebra i els punts lliscants. D’aquesta manera, a partir de la 
família d) troben totes (posant els paràmetres que no interessen a zero). Jugant amb els 
punts lliscants són ells mateixos els que: a) Entenen què és un paràmetre; b) Extreuen 
conclusions sobre aquests paràmetres: què indiquen. No fa falta que el professor sigui el 
que ho expliqui; c) Analitzen quines diferències hi ha entre les diferents famílies (tallen 
més vegades amb l’eix o tenen més màxims i/o mínims) i també quines similituds (per 
exemple, sempre el terme independent és el tall amb l’eix y). 
 
La selecció: Durant la posada en comú, és important que la professora sigui conscient de 
quin és l’objectiu de l’activitat per conduir la discussió en aquest sentit, sense menystenir 
els altres camins pels quals es poden haver endinsat la diversitat d’alumnes d’una classe. 
En aquest cas va fer sortir a alumnes que havien conclòs diferents tipus de funcions, i van 
donar importància en analitzar entre tots els errors que havien comès i els arguments 
correctes que havien fet els alumnes que havien escollit bé el model.  
 
La implementació didàctica: En aquest cas, a través del projector, els alumnes van basar 
les seves explicacions i argumentacions en els punts lliscants d’una funció polinòmica 
genèrica construïda amb GeoGebra. També tenien la possibilitat de projectar la pantalla 
del seu iPad al projector, per tal que tots els alumnes poguessin veure les seves 
produccions. 
 
La seqüenciació: En aquest cas la posada en comú va ser dirigida pels alumnes, perquè 
en el context de la classe, ja estaven acostumats a ser ells els que lideressin les 
discussions en gran grup, i per tant, la professora, feia de suport en alguna de les 
explicacions i aprofitava per fer algun apunt de caire matemàtic i per anar 
institucionalitzant tot allò que s’anava construint entre tots. 
 
Les connexions: Aquesta fase forma part de la seqüenciació de la discussió en gran grup. 
Però té una especial rellevància, ja que és una part que genera moltes oportunitats de 
consolidació de l’aprenentatge dels alumnes, tant si ens referim a les connexions del que 
fa un alumne amb els altres, o de la connexió entre continguts diferents dins de l’àmbit de 
les matemàtiques, així com de la connexió de les matemàtiques amb altres disciplines. 
Aquest fet era especialment interessant en aquesta activitat, ja que partia d’una situació 
real. En la situació que mostrem, les connexions que es van realitzar, no es van donar 
només durant la discussió en gran grup, sinó que en la posterior reflexió sobre el que 
havien après es van evidenciar un nivell elevat de connexions de tot tipus. En aquest cas, 
l’anàlisi que en fem és que a part del disseny i la gestió de la professora, l’entorn 
tecnològic al que tenien accés i estaven avesats els alumnes, va ser crucial per aquestes 
connexions i per tant per la generació d’oportunitats d’aprenentatge que els alumnes van 
aprofitar. 
 
Tal i com hem descrit l’activitat, veiem que és una activitat potent, que la mestra ha 
planificat i gestionat de forma satisfactòria, i que ha generat moltes oportunitats 
d’aprenentatge als alumnes, que han estat implicats en l’activitat des de l’inici fins al final. 
A continuació ens agradaria mostrar algunes de les produccions dels alumnes de la seva 
pròpia reflexió sobre el seu aprenentatge sobre el concepte de funcions parabòliques per 
mostrar als assistents que efectivament l’aprenentatge va ser significatiu. 

 3. Algunes produccions dels alumnes 
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Recordem que la professora no va demanar que els alumnes entreguessin un informe de 
la pròpia pràctica. Els hi va demanar un informe sobre el que havien après en relació en la 
funció parabòlica. És a dir, estava demanant un salt cap a un estudi més abstracte del 
model matemàtic amb el que havien estat treballant.  
 
Veurem com GeoGebra, ara integrat amb Notability, un bloc de notes de l’iPad  ajuda als 
alumnes a construir-se uns apunts i que els hi facilitaran unes connexions que altrament 
serien molt difícils d’aconseguir.  
 
Amb aquesta pràctica els alumnes han viscut una part molt important del procés de 
modelització: des d’un experiment amb dades reals, han trobat un model matemàtic 
concret que els hi servia per estudiar aquest experiment. Aquest model l’han extrapolat a 
un model abstracte, la funció parabòlica, i han vist la necessitat de conèixer-lo bé per 
poder estudiar els resultats de l’experiment com podem veure en la Figura 3.  

  
Figura 3. Pas del model real al model 

matemàtic 
Figura 4. Conclusions sobre l’estudi abstracte 

del model matemàtic 
A la Figura 4 veiem com la mateixa alumna aprofita l’aplicació que s’ha creat ella mateixa 
en GeoGebra per explicar les seves conclusions sobre l’estudi abstracte del model 
matemàtic. Ja tenim independència de l’experiment i per tant del model concret. 
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Figura 5. Investigació algebraica del 
paràmetres de la paràbola 

Figura 6. Resum de l’aprenentatge a través de 
la particularització 

 
A la Figura 5 veiem com l’estudi del model porta a l’alumna a realitzar una investigació 
des del punt de vista més algebraic de la funció parabòlica i la relaciona amb la resolució 
de l’equació de segon grau. 
 
A la Figura 6 podem veure com aquesta alumna al final treu conclusions, en forma de 
resum, parlant sobre l’estudi de la funció parabòlica. Seria més interessant que s’hagués 
fixat també en l’estudi dels paràmetres, en la recollida de dades, en l’ús de punts lliscants, 
etc. És a dir, seria bo donar èmfasi a l’explicació del procés d’aprenentatge que han seguit 
com a part de les seves conclusions. 
 
En general, a través de les produccions dels alumnes hem pogut evidenciar el progrés 
que han fet des del primer contacte amb les funcions parabòliques fins ara. De totes 
maneres, les produccions escrites dels alumnes sempre es poden millorar i la professora 
a través d’una altra aplicació de l’iPad, el Showbie, farà un feedback de les conclusions 
dels alumnes per tal de que aquests puguin encara incorporar més detalls. 

4. Feedback del feedback 
 
Seguint la línia del Departament de Matemàtiques de l’escola, la professora va realitzar un 
tipus d’avaluació que anomenem feedback del feedback. Intenten que els alumnes tinguin 
oportunitats de millorar algunes de les coses que ens entreguen, aquelles que es 
consideren més importants. Showbie és una aplicació que ens permet fer això fàcilment i 
de nou, el fet que hagin fet els seus apunts fent servir GeoGebra ajuda molt a la 
professora a llegir la veu de l’estudiant. 
 
A continuació us mostrem algunes imatges amb exemples de feedbacks positius per part 
de la professora (Figura 7) i la resposta per part de l’alumne (Figura 8). 
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Figura 7. Feedback de al professora Figura 8. Feedback del feedback per part de 

l’alumne 
 
Amb aquesta metodologia d’ensenyament-aprenentatge, la professora, que ha mantingut 
un estil obert i flexible, ha aconseguit treballar amb els alumnes una de les competències 
més difícils de dur a l’aula: APRENDRE A APRENDRE. Els alumnes no només han après 
els conceptes bàsics sobre la funció parabòlica, sinó que han adquirit eines que poden 
extrapolar per estudiar altres models matemàtics.  
 
Els alumnes decideixen fer servir GeoGebra com a una eina per recolzar les seves 
argumentacions, és a dir, per comunicar-se fent servir tota la potència del llenguatge 
matemàtic. És un pont que els ajuda a anar del llenguatge gràfic a l’algebraic, ja que els 
ajuda a interpretar el model matemàtic. 

5. Conclusions 
Com a comentari final voldríem fer notar que en un entorn ric en tecnologia, on 
interaccionen diverses aplicacions, es fomenten les interconnexions entre diferents 
continguts, models, i situacions, cosa que fa que es generin oportunitats d’aprenentatge 
pels alumnes i aquests les han aprofitat.  

És de vital importància el feedback del feedback. Els alumnes mostren amb major 
amplitud el que s'ha après amb la reflexió posterior als comentaris de la professora. És a 
dir, en el segon retorn que fan del resum. 

S'han detectat oportunitats d'aprenentatge, durant el procés de realització de l'activitat 
matemàtica i dels comentaris del professor, i hi ha hagut aprofitament de les oportunitats, i 
per tant es pot induir un progrés per part de l'estudiant. Ha potenciat l'aprenentatge 
"significatiu". 
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És raonable pensar que l'ús de l’iPad durant la pràctica de modelització (en particular l’ús 
del GeoGebra com una aplicació integrada en un paquet d'altres aplicacions: 
Vídeocàmera de l’iPad, Vernier, Notability ...) ha fet que s'interrelacionessin molts 
conceptes de la paràbola i s'hagin establert moltes connexions. (Figura 9). 

 
https://drive.google.com/file/d/0BwTj2bKYutlISm9QYTEyWlVsdEk/view?usp=sharing  

Figura 9. Entrevista: “Com us ha ajudat Notability a fer uns bons apunts sobre la paràbola?” 

Si analitzem la situació des del punt de vista del model SAMR (Figura 10) (Substitució, 
Augment, Modificació, Redefinició), veiem que aquest tipus d’activitats amb aquest 
plantejament i aquesta gestió, fomenten un canvi en l’aprenentatge: no només el realcen, 
sinó que el transformen. Els dos nivells de millora de SAMR (Substitució i Augmentació) 
estan associats amb els tres nivells més baixos de la taxonomia de Bloom (Recordar, 
Comprendre, Aplicar), mentre que els dos nivells de transformació de SAMR (Modificació, 
Redefinició) estan associats amb els nivells superiors de la taxonomia de Bloom 
(Analitzar, Avaluar, Crear). 

 
Figura 10. El model SAMR per reflexionar sobre com integrar la tecnologia (Tech) a l'aula 

L'ús de Showbie, ha potenciat que els alumnes fessin unes síntesis adequades i 
completes i que a través del procés de SAMR, els alumnes han reflexionat sobre el seu 
propi aprenentatge (Student Voice), i ho han sabut transmetre. 
 
El fet que els alumnes estiguin treballant d'aquesta manera amb mediació tecnològica, va 
molt més enllà del simple fet de l'estudi de la paràbola. Estan aprenent a fer un 
experiment, agafar dades experimentals, a interpretar-les i a comprovar si un model 
matemàtic que la professora proposa encaixa bé amb el que ha passat. A més, estan 
reflexionant sobre el propi model (aquesta és la part del resum) i ho estan fent de forma 
independent de l'experiment concret. 
 
Treball emmarcat dins del projecte atorgat per la Generalitat de Catalunya a l'equip GIPEAM - Grup 
d'Investigació en Pràctica Educativa i Activitat Matemàtica, amb referència SGR2014-972 
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