
XIV	  Jornada	  de	  l’ACG	  
	  

I	  tu,	  com	  fas	  servir	  el	  GeoGebra?	  

	  
Presentació	  de	  “Dibujando	  a	  Descartes”	  
La	  creació	  de	  llibres	  interacCus	  amb	  conCnguts	  geogebra	  

12	  Febrer	  de	  2022	  



Les	  primeres	  proves	  

•  Primer	  assaig	  “De	  los	  logaritmos	  a	  la	  formula	  de	  Euler”	  
A	  GeoGebra	  

hLps://www.geogebra.org/m/MHpePMvP	  

•  Les	  limitacions	  dels	  llibres	  GeoGebra	  
•  El	  llibre	  es	  una	  agrupació	  d’acCvitats.	  

–  Limitació	  pdf<2	  Mb	  
–  Links	  o	  codis	  QR	  	  
– Manca	  de	  difusió	  

	  



La	  recerca	  d’alternaCves	  

	  

•  Importància	  del	  relat.	  Inscriure	  les	  acCvitats	  en	  una	  línia	  
argumental.	  
–  En	  el	  meu	  cas	  la	  exposició	  d’acord	  amb	  un	  seqüencia	  històrica.	  
–  Flexibilitat	  en	  el	  format	  del	  conCngut.	  
	  	  	  

•  CompaCbilitat	  amb	  GeoGebra	  i	  formules	  matemàCques.	  
•  Publicar	  sota	  llicencia	  creaCve	  commons.	  
•  Llogament	  gratuït	  del	  llibre.	  
	  



El	  “libro	  interacCvo”	  de	  Red	  Descartes	  

•  Es	  una	  planClla	  que	  ofereix	  a	  l’usuari	  un	  entorn	  per	  
crear	  el	  seu	  llibre	  	  electrònic	  
	  

–  Es	  so^ware	  lliure	  
–  Es	  mulC	  plataforma,	  accessible	  des	  de	  tots	  els	  disposiCus.	  
–  La	  planClla	  aporta	  les	  funcionalitats	  bàsiques,	  que	  
permeten	  la	  edició	  per	  usuaris	  no	  experts	  en	  html.	  

–  	  Permet	  la	  inclusió	  d’acCvitats	  GeoGebra,	  imatges,	  
vídeos...	  



La	  meva	  experiència	  com	  “escribidor”	  
	  

•  La	  idea	  de	  “Dibujando	  a	  Descartes”	  
A	  geogebra	  

hLps://www.geogebra.org/m/gjysewsh	  

Llibre	  interacCu	  
hLps://proyectodescartes.org/iCartesiLibri/materiales_didacCcos/Dibujando_a_Descartes-‐JS/
index.html	  

	  
•  “La	  formula	  mas	  bella”	  (Segona	  edició	  del	  llibre	  “De	  los	  logaritmos	  a	  

la	  formula	  de	  Euler”)	  	  
A	  geogebra	  

hLps://www.geogebra.org/m/cqdmh3c8	  

Llibre	  interacCu	  (versió	  beta,	  al	  servidor	  de	  proves)	  	  
hLp://prueba.reddescartes.org/Rivera/La_formula_mas_bella/	  
	  



RED	  Descartes	  

•  Red	  EducaCva	  Digital	  (RED)	  Descartes	  
–  Organització	  no	  governamental	  compromesa	  amb	  el	  Programari	  lliure	  

hLps://proyectodescartes.org/descartescms/	  

	  
•  Formació	  i	  suport	  

–  Manual	  d’usuari.	  
–  Cursos	  	  en	  vídeo	  i	  en	  directe.	  

hLps://proyectodescartes.org/descartescms/blog/red-‐descartes/item/4040-‐curso-‐
edicion-‐de-‐libros-‐interacCvos-‐de-‐la-‐red-‐descartes	  
	  

•  Publicació	  dels	  llibres	  a	  la	  seva	  web	  

•  Difusió	  a	  la	  comunitat	  iberoamericana	  
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La	  creació	  d’un	  “libro	  interacCvo”	  



Creació	  del	  conCngut	  i	  de	  l’entorn	  de	  
treball	  

•  Creació	  del	  conCngut	  
–  Escriure	  el	  text	  	  amb	  les	  formules	  
–  Crear	  les	  acCvitats	  ggb	  que	  acompanyen	  el	  relat	  
	  

•  Creació	  de	  l’entorn	  de	  treball	  
Baixar	  el	  fitxer	  zip	  del	  “libro	  interacCvo”	  per	  treballar	  en	  local:	  

hLp://prueba.reddescartes.org/Rivera/Mi_libro_GeoGebra.zip	  
	  

•  Escollir	  un	  editor	  de	  “text	  pla”	  



Creació	  del	  conCngut	  i	  de	  l’entorn	  de	  
treball	  

Carpeta	  local	  amb	  el	  	  
“Libro	  electrónico”	  



Conversió	  de	  els	  .ggb	  	  a	  .html	  

•  Creació	  d’un	  llibre	  GeoGebra	  amb	  les	  acCvitats	  del	  
llibre.	  

(Ajustar	  les	  acCvitats	  a	  format	  600x800)	  
	  

•  Procés	  de	  conversió	  dels	  fitxer	  ggb	  a	  html	  





Amb	  el	  cursor	  sobre	  la	  imatge	  polsar	  	  

control+shi^+b	  



Paste	  del	  conCngut	  a	  la	  
planClla.html	  





Edició	  del	  llibre	  

•  Introducció	  del	  text	  
–  Editor	  de	  text	  pla	  
–  Nocions	  bàsiques	  de	  html	  

hLps://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/	  

•  Reescriptura	  de	  les	  formules	  en	  Katex	  
–  Funcions	  Katex	  

hLps://katex.org/docs/supported.html	  

•  Creació	  del	  full	  d’esCl	  del	  llibre:	  style.css	  
	  
•  Selecció	  d‘Imatges	  i	  vídeos	  d’il·∙lustració	  



Recomanacions	  

•  Per	  començar	  abordar	  un	  projecte	  de	  dimensions	  
reduïdes.	  

•  Treball	  en	  equip,	  per	  la	  creació	  del	  conCngut	  i	  per	  les	  
feines	  de	  revisió.	  

•  Definir	  el	  millor	  possible	  el	  conCngut	  abans	  de	  
començar	  el	  procés	  de	  muntatge.	  



Pere	  Rosés	  Amat,	  	  Eng.	  Camins	  Canals	  i	  Ports.	  
Rosesamat.pedro@gmail.com	  
	  
Contacte	  Red	  Descartes	  
José	  R.	  Galo	  Sánchez	  
galosanchezjr@gmail.com	  
descartes@proyectodescartes.org	  	  
	  


