
Seminari Internacional 
“GeoGebra, un instrument bàsic per 
a l’ensenyament i l’aprenentatge de 

les matemàtiques”
III Jornada de l’Associació Catalana de GeoGebra

18 i 19 de febrer de 2011 
Universitat Pompeu Fabra 

Campus de la Ciutadella. Edifici Roger de Llúria. 
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Dates importants:

10 de gener 2011. Data límit per a presentar 
comunicacions i inici del període d’inscripció

15 de febrer 2011. Data límit per a la inscripció al 
seminari.

Informació: http://acgeogebra.cat
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El  Seminari  Internacional  GeoGebra  està  organitzat  per 
l’Associació Catalana de GeoGebra i el  Departament de Didàctica 
de les Matemàtiques de la  Universitat  Autònoma de Barcelona, 
amb col·laboració de la Universitat Pompeu i Fabra, Creamat del 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i amb el 
suport de Ingenio Mathematica (i-MATH)

El Seminari Internacional GeoGebra vol fer una reflexió , a partir 
d’experiències docents , sobre les possibilitats que té el programa 
GeoGebra  com  a  instrument  bàsic  per  a  l’ensenyament  i 
l’aprenentatge de les matemàtiques.



Participació :
Dates importants

18 tarda i 19 mati de febrer de 2011. Celebració del Seminari.

10 de gener de 2011. Data límit per presentar les comunicacions 

10 de gener de 2011 . Inici del  període d’inscripció al seminari .

15 de febrer de 2011 . Data límit per a la inscripció al seminari.

Secretaria del Seminari

Associació Catalana de GeoGebra 
Departament de Didàctica de les Matemàtiques i CCEE

G5/138   Fac. d'Educació

Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)-Spain
Tel: (+34)935811133,   Fax: (+34)935811169

Web: http://acgeogebra.cat/

Mail : jornades@acgeogebra.cat

mailto:jornades@acgeogebra.cat


Comunicacions
Els treballs que es poden proposar com a Comunicacions poden ser:a. Experiències docents amb l’ús del GeoGebra b. Recerques de contingut didàctic sobre l’ús del GeoGebra.

Les propostes de comunicacions tindran una extensió màxima de 15 pàgines 
incloent referències, figures i annexos. 

Les propostes de comunicacions seran revisades pel comitè científic del 
seminari.

Les propostes de comunicacions hauran de ser enviades mitjançant correu 
electrònic al comitè científic  Direcció d’e-mail: jornades@acgeogebra.cat

Es publicaran les actes a la web de l’Associació Catalana de GeoGebra 
http://acgeogebra.cat

Calendari:
Data límit per a la recepció de la proposta de comunicació:  10 de gener 2011

La notificació de la recepció de la comunicació és immediata.

La notificació de l’acceptació, acceptació amb modificacions o no acceptació 
es realitzarà abans del 20 de gener 2011 

Els autors, enviaran la versió definitiva abans del 10 de febrer 2011.

Inscripcions

Per a inscriure-us en el Seminari Internacional s’ha de completar el formulari 
d’inscripció on line en la web de l’associació: http://acgeogebra.cat

Quota d’inscripció
Socis Associació Catalana GeoGebra   Gratuït

No socis 10€

La quota es pagarà en el moment d’entrada al seminari

http://acgeogebra.cat/
http://acgeogebra.cat/
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