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Analízanse diversas actividades realizadas na aula de 1º de Bacharelato de Ciencias Sociais, para o mellor 
entendemento dos sistemas de ecuacións e inecuacións,  así como unha análise de distintos aspectos das 
funcións, facendo un estudo dinámico nos tres casos. Faise especial incidencia no dinamismo da resolución de 
sistemas de ecuacións lineais e a visión gráfica da resolución de sistemas de ecuacións non lineais, e de 
sistemas de inecuacións. Analizaremos a representación e clasificación das funcións, así como un estudo da 
composición, inversa , translación e dilatación e outros aspectos das funcións. 

 
No curso pasado impartín  Matemáticas de 1º de Bacharelato de Ciencias Sociais. En anos anteriores utilicei 
Derive 6 para o estudo das funcións, pero os últimos, despois de realizar varios cursos de geogebra, e vendo 
todas as posibilidades de “dinamismo” que presenta, pensei que o estudo dos  sistemas, as inecuacións  e 
das funcións veríase moi mellorado, e decidinme a impartir toda esta parte da álxebra e o análise con este 
programa, despois de ver as grandes posibilidades que presentaba en xeometría. 

Sistemas de ecuacións: Para o estudo dos sistemas, tanto lineais como non lineais, o dinamismo de geogebra 
danos unha gran cantidade de información, e ademais permítenos facer diversos cambios e que vexamos o 
resultado tanto de maneira analítica - grazas a ventá de cálculo simbólico- como de maneira gráfica de xeito 
inmediato .  

A resolución  de sistemas de ecuacións non lineais, tan complicado nalgunhas ocasións, volvese con este 
programa moi sinxelo, e permítenos un análise inmediato da forma das cónicas que empreguemos, e as súas 
interseccións con outras cónicas ou con rectas. 

 
 

 

Así mesmo, o estudo das inecuacións e dos sistemas 
de inecuacións con geogebra,  axúdalle ao alumnado 
para a interpretación gráfica dos mesmos, e así poder 
realizar un análise máis pormenorizado da rexión de 
aceptación para o seguimento da programación 
lineal. Analízase a problemática que presenta o 
calculo dos vértices da rexión de aceptación, e como 
se solventa isto, debuxando por separado as gráficas 
das rectas que conforman a fronteira.  



 
Funcións 

Estudamos o dominio e percorrido con dúas 
escenas diferentes.  
Utilizamos funcións a anacos, nas cales estúdanse 
estes aspectos de dous xeitos: 

Nesta,estúdanse os dous aspectos, partindo dunha 
función fixa, desprazámonos cun punto situado 
sobre o eixe X, e comprobamos que valores vai 
tomando a coordenada x. Do mesma xeito con 
outro punto que se despraza sobre a función 
facemos o estudo tanto do dominio como do 
percorrido.  

Unha vez escritos, comprobamos o resultado nas casillas de verificación 
 
Operacións con función: Na seguinte escena, facemos un estudo das operacións básicas con funcións, 
modificándoas mediante esbaradores. 
Coas casillas de verificación podemos comprobar cada operación por separado. Esta forma gráfica de ver e 
comprobar as operacións é moi interesante, pois, ata agora, este proceso realizábase habitualmente só de 

forma analítica, e non de xeito gráfica.  
 
Na marxe superior dereita, temos indicada cada 
función por separado e a función resultante da 
operación realizada. Comprobamos ademais 
con tres puntos, un en cada función e coa 
mesma abscisa, como se corresponden as 
ordenadas. 
O estudo “visual” das operacións realízase con 
funcións polinómicas, pero pódense modificar 
na casilla de entrada e utilizar todo tipo de 
funcións. 
 

Función inversa: O estudo gráfico da función inversa, realízase utilizando o comando de reflectir un punto da 
función mediante a bisectriz do I-III cuadrante, desprazar o punto pola función co comando de animación 
automática e ao mesmo tempo activando o rastro do punto reflectido. A continuación debuxamos a función 
obtida de forma analítica e comprobamos que coinciden.  
Comprobamos ademais, deste xeito, que as funcións que cortan en máis dun punto ao eixe X, non teñen 
inversa, é dicir, o seu gráfica non corresponde a unha función aínda cando analiticamente si podemos 
calculala 
Da mesma forma, mediante reflexo de puntos en rectas, pódese facer o estudo das funcións pares e 
impares. 
 
Clasificación de funcións: Para a clasificación de funcións utilizo unha escena con diversos esbaradores que 
modifican os coeficientes e casillas de verificación que as presentan por separado coas expresións 
correspondentes.  
Movendo os esbaradores, observamos como se modifica cada función e, ademais, o feito de ter a súa 
expresión en factores permítenos coñecer os puntos de corte co eixe X de forma inmediata. Ao alumnado 
solicítanselle diversas funcións con puntos de corte simples, dobres, triplos etc. e que observen o 
comportamento da gráfica e a súa expresión analítica. 
A continuación referímonos ao caso particular das funcións polinómicas que se analizan de forma máis 
exhaustiva. Ao alumnado pídeselle que realice unha escena similar con só dous  esbaradores para as 
funcións polinómicas de grado menor que 3. 



 
Translación e dilatación de función: Sempre me 
pareceu moi interesante explicar detidamente a 
transformación dunha función noutra mediante 
translaciones e dilatacións, e, o dinamismo da 
aplicación permite facer isto dun xeito moi visual e 
atractiva e en moito menos tempo, ademais de 
resultar máis comprensible. Desde o meu punto de 
vista, é moito máis lóxico realizar estas 
transformacións de forma gráfica que facelo só de 

forma analítica.  
Pídeselle ao alumnado que utilice os esbaradores para comprobar que a función de cor vermella, non é máis 
que, a azul desprazada ou dilatada, ou ambas á vez. Ademais presentamos na vista gráfica as expresións das 
dúas funcións. 
 
Continuidade:  Partimos dunha función a anacos que podemos modificar e que se pode transformar de 
descontinua a continua, modificándose ao mesmo tempo a definición da función.  
 A continuación partimos de tres funciones diferentes, nun caso podemos convertela en continua movendo 
os esbaradores, e “ modificando” a función que aparece escrita na parte inferior dereita da ventá gráfica. 
Nos outros dous casos non é posible pasar a continua 
 
Estudo de gráficas: A última escena dános un estudo dunha gráfica, analizando as súas derivadas 1º e 2º, 
tanxente, extremos e puntos de inflexión. 
A gráfica da 1ª e 2ª derivada, xunto coa da tanxente de forma simultánea, permítenos realizar un estudo 
gráfico da monotonía, concavidade e extremos dunha forma cómoda. Ademais a casilla de verificación de 
extremos e puntos de inflexión proporciónanos a comprobación dos resultados extrapolados do estudo coas 
derivadas 
 
En definitiva, o que pretendo coas diversas escenas é demostrar que a análise debe ser máis visual, dinámico 
e interactivo. Todo isto permítenolo esta aplicación. 
 
Para min, este xeito de dar o análise os cursos pasados foi moi satisfactoria e, a través dos seus comentarios, 
creo que para os meus alumnos tamén. Puideron comprobar que se poden “ver” as funcións. Estudar as 
matemáticas dunha forma visual e dinámica, e non só cunha chea de cálculos, potencia a aprendizaxe.  
 


