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SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ
Sr../Sra.____________________________________________________________________
amb NIF _______________
i direcció de correu electrònic _________________________________________________
Centre (col·legi, institut, universitat...) ______________________________
de (ciutat, poble... i país) ______________________________________________
expressament i per mitjà del present escrit,
SOL·LICITA
A l’Institut GeoGebra Valenciá el certificat internacional de GeoGebra del nivell de:

□ Usuari
□ Expert
□ Formador

aportant la documentació que se especifica en el Annex i
AUTORITZA
A l’Institut GeoGebra Valencià que les meves dades personals abans declarades formin part d’un fitxer
electrònic de dades, que recopila informació procedent dels diferents instituts GeoGebra locals i
podrà consultat por qualsevol persona directament relacionada con algun dels instituts.

A _______________________ , ____ d _____________ de ______

Signatura:
Direcció Postal on enviar el certificat:

ANNEX
Nivell de USUARI
Mèrit
Participació com assistent en activitats de
formació de nivell iniciació o similar sobre
GeoGebra, organitzades per organismes oficials
o per qualsevol altre institut GeoGebra
reconegut per l’IGI.

Participant com ponent en activitats de
formació de nivell iniciació o similar sobre
GeoGebra, organitzades per organismes
aficials o per qualsevol institut GeoGebra
reconegut per l’IGI

Elaboració i publicació en pàgines web de
construccions de GeoGebra o elaboració de
materials per un aprofitament en l’aula
basats en el treball amb GeoGebra.

Publicació d’articles sobre GeoGebra en
revistes de caràcter científic o didàctic.

Altres mèrits relacionats amb el nivell usuari
de GeoGebra que puguin ser acreditats.

Tipus de documentació que s’aporta

Nivell EXPERT
Mèrit
Participació com assistent en activitats de
formació d’aprofundiment o similar sobre
GeoGebra, organitzades per organismes
oficials o per qualsevol institut GeoGebra
reconegut per l’IGI.

Participant com a ponent en activitats de
formació de nivell avançat o similar sobre
GeoGebra, organitzades per organismes
oficials o per qualsevol institut GeoGebra
reconegut per l’IGI.

Elaboració i publicació de pàgines web amb
construccions de GeoGebra de certa
complexitat.

Experiències en l’aula basades en l’ús per
part de l’alumnat de GeoGebra.

Participació en projectes o grups de treball
sobre GeoGebra, reconeguts de manera
oficial o per qualsevol institut GeoGebra
reconegut per l’IGI.

Articles sobre GeoGebra publicats en
revistes de caràcter científic o didàctic.
Publicació en Web de materials sobre
GeoGebra.

Altres mèrits relacionats amb el nivell expert
de GeoGebra que puguin ser acreditats
documentalment.

Tipus de documentació que s’aporta

Nivell FORMADOR
Mèrit
Estar en possessió o complir los requisits par al
certificat de nivell Expert

Participar en la divulgació de GeoGebra
(xerrades, conferències,..). Mínim de dos,
espaiades un mínim de 6 mesos en el temps.

Participar en la formació en GeoGebra
(cursos, tallers,..). Mínim de dos, espaiats un
mínim de 6 meses en el temps.

Formar part de grups de treball o grups
d’investigació sobre GeoGebra. El grup de
treball ha de dependre d’una entitat
reconeguda per un institut local i amb una
duració mínima de 3 mesos.
Tenir experiència docent o investigadora
amb GeoGebra. De una duració igual o
superior a dos cursos acadèmics.

Elaborar material de formació, unitats
didàctiques, projectes curriculars, articles de
divulgació o investigació u un altre tipus de
material de característiques similars realitzat
amb GeoGebra. Un mínim de dos.
Participar activament en el projecte
GeoGebra (col·laborant amb un institut local,
afegint materials a GeoGebraWiki, participant
en els fòrums d’usuari de GeoGebra,..) Amb un
mínim d’un any d’antiguitat.
Altres mèrits no contemplats en els sis
apartats anteriors relacionats amb el
coneixement tècnic de GeoGebra, l’aplicació de
GeoGebra en l’ensenyament-aprenentatge, o la
participació en la comunitat d’usuaris de
GeoGebra.

Tipus de documentació que s’aporta

