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INTRODUCCIÓ AL MOVIMENT 

En primer lloc, recordo que teniu un resum sobre magnituds físiques (els seus tipus, les 

seves unitats, els seus símbols, la seva notació, així com la manera d’utilitzar factors de 

conversió, la notació científica, etc.) en: 

http://blocs.xtec.cat/debianita/files/2013/11/RESUM_TEMA_1_i_2_2n_ESO_2013_14.

pdf 

La part de la Física –en concret de la Mecànica– que estudia el moviment dels cossos, 

sense tenir en compte les causes que l’originen (és a dir, les forces) s’anomena 

Cinemàtica. 

La part de la Física –en concret de la Mecànica– que estudia el moviment dels cossos, 

tenint en compte les causes que l’originen (és a dir, les forces) s’anomena Dinàmica. 

Evidentment, si resolem un  problema de moviment utilitzant qualsevol d’aquestes 

branques de la Física hem d’obtenir el mateix resultat. 

Recordem ara un punt molt important: per descriure un moviment, hem d’utilitzar 

magnituds vectorials, ja que són les associades amb ell. No obstant això, el tractament 

matemàtic es pot simplificar en els casos de moviments en una dimensió. 

1 CINEMÀTICA EN UNA DIMENSIÓ 
Ens centrarem ara en estudiar el moviment, sense tenir en compte la massa del cos 

que es mou i, a més, ho farem en una dimensió. Però abans, hem de tenir clars alguns 

conceptes i veure la problemàtica d’un moviment en més d’una dimensió, per tal de 

no arrossegar errors en cursos més avançats. 

1.1 CONCEPTE DE MOVIMENT. SISTEMA DE REFERÈNCIA 

El concepte de moviment és relatiu, això és la primera cosa que hem de tenir clara. 

Quan viatgem en tren, un observador extern –que sigui a l’andana, per exemple– veu 

que tant com nosaltres, com la persona que està asseguda al nostre costat, ens 

movem, és a dir, per a un observador extern, tant la persona del nostre costat com 

nosaltres, estem en un estat de moviment; però nosaltres no veiem, des de la nostra 

posició, que la persona del costat es mogui, per a nosaltres, es troba en un estat de 

repòs. Com és que una persona –la que està asseguda al nostre costat– pot estar, 

alhora, en repòs i en moviment? Qui té la raó, nosaltres o l’observador extern? 

Tots dos tenim la raó. El que succeeix és que les observacions de l’estat de la persona 

asseguda al nostre costat s’han fet des de sistemes de referència diferents (en un cas, 

el nostre seient i, en l’altre, l’andana), per aquest motiu, per a nosaltres, aquesta 

persona no es mou, però per a l’observador extern està en moviment. 

http://blocs.xtec.cat/debianita/files/2013/11/RESUM_TEMA_1_i_2_2n_ESO_2013_14.pdf
http://blocs.xtec.cat/debianita/files/2013/11/RESUM_TEMA_1_i_2_2n_ESO_2013_14.pdf
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Així, queda clar que no podem definir cap moviment sense definir prèviament el 

nostre sistema de referència. 

En conseqüència, podríem definir moviment com el canvi de posició d’un cos, en el 

transcurs d’un temps, respecte d’un sistema de referència. 

Com hem dit, la Cinemàtica no té en compte les causes que originen el moviment dels 

cossos i, en conseqüència, tampoc les seves masses. Però sabem que tots els cossos 

tenen massa, no obstant. Com no podem considerar la massa en Cinemàtica? La 

resposta és fer-la menyspreable front altres magnituds, així es defineix com a mòbil 

puntual (massa puntual, punt material o partícula) un mòbil tan petit, comparat amb 

el seu recorregut, que es pot considerar un punt geomètric. 

Així, com que un mòbil puntual es pot considerar un punt geomètric, podem utilitzar 

un sistema de referència basat en coordenades, és a dir, un sistema de coordenades. 

Un sistema de coordenades està format per un origen de coordenades –sempre el 

necessitarem–, on conflueixen 3 eixos perpendiculars entre sí: “X”, “Y” i “Z”, si el 

vector es disposa a l’espai (3D); en un pla (2D), necessitaríem 2 eixos (“X” i “Y”, per 

exemple) i en una recta (1D), en necessitaríem només 1 (“X”, per exemple). 

Sempre escollirem un sistema de referència (de coordenades) que ens faciliti la 

resolució del problema. 

Hi ha diferents sistemes de coordenades. Els principals són: el sistema de coordenades 

cartesianes o rectangulars, el sistema de coordenades polars, el sistema de 

coordenades esfèriques i el sistema de coordenades cilíndriques. Depenen de la 

naturalesa del problema, escollirem el que millor s’adeqüi a la seva solució.  

Bàsicament, aquest curs treballarem amb sistemes de coordenades cartesianes i 

polars. Així, que farem ara un breu descripció, tot seguit. 

1.1.1 SISTEMA DE COORDENADES CARTESIANES 

El sistema de coordenades cartesianes és un sistema de referència respecte un sol eix 

(línia recta), respecte dos eixos (un pla) o respecte tres eixos (en l'espai), 

perpendiculars entre si (pla i espai), que es tallen en un punt anomenat origen de 

coordenades. Per convenció, l'origen del sistema de coordenades cartesianes és el 

punt (0,0,0). En el pla, les coordenades cartesianes (o rectangulars) "x" i "y", 

s'anomenen respectivament abscissa i ordenada. Les coordenades cartesianes es 

defineixen per dos eixos (X,Y) quan es tracta de fixar punts en el pla i per tres (X,Y,Z) 

quan es vol fer això en l'espai. Es consideren eixos mútuament perpendiculars que es 

tallen en l'origen. Les coordenades d'un punt qualsevol vindran donades per les 

projeccions de la distància entre el punt i l'origen sobre cadascun dels eixos. 
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Figura 1. Sistema de coordenades 

cartesianes en 2 dimensions. 
Cada punt està determinat per 

les coordenades (x,y) 

 

 
Figura 2. Els quatre quadrants d'un 
sistema de coordenades cartesià. 
Les fletxes als eixos indiquen que 
s'estenen indefinidament en les 

seves respectives direccions (és a 
dir, infinitament) 

 
Figura 3. Sistema de coordenades 

cartesianes de tres dimensions amb 
l'eix “y” allunyant-se de l'observador 

1.1.1.1 COM CONSTRUÏM UN  SISTEMA DE COORDENADES CARTESIÀ? 

Per exemple, per construir un sistema de coordenades en dos dimensions (en un pla), 

en primer lloc es fixa un punt del pla, l’origen de coordenades; tot seguit es prenen 

dues rectes perpendiculars (l'eix “x” o eix d'abscisses, i l'eix “y” o eix d'ordenades) que 

es creuen a l'origen, i a cada una de les quals s'assigna una direcció considerada 

positiva o creixent, indicada per una punta de fletxa; finalment cal especificar una 

unitat de longitud (que pot referir-se a qualsevol magnitud física vectorial, en realitat, 

per exemple, una força), que es marca sobre els dos eixos. El procediment és 

extensible a 3 dimensions (en aquest cas, fixaríem 3 eixos, no dos –vegeu la Figura 3–). 

La intersecció dels dos eixos crea quatre regions (vegeu la Figura 2), anomenades 

quadrants, que s'indiquen amb els nombres romans I (+,+), II (−,+), III (−,−), i IV (+,−). 

Per convenció, s'etiqueten en sentit contrari de les agulles del rellotge començant a 

partir del de dalt a la dreta. En el primer quadrant, totes dues coordenades són 

positives, en el segon quadrant les coordenades x són negatives i les coordenades y 

són positives, al tercer quadrant totes dues coordenades són negatives i al quart 

quadrant, les coordenades, x són positives i les coordenades y són negatives. 

1.1.2 SISTEMA DE COORDENADES POLARS 

El sistema de coordenades polars és un sistema de coordenades de dues dimensions 

en el que cada punt ve determinat per dues coordenades polars: la coordenada radial 

i la coordenada angular.  

La coordenada radial (normalment denotada per r ) denota la distància del punt al 

punt central (conegut com pol i equivalent a l'origen en el sistema cartesià). La 

coordenada angular (també anomenada angle polar o angle azimutal, i normalment 

denotat per θ o α ) indica l'angle positiu (o angle mesurat en sentit antihorari) per 

arribar al punt a partir de l'eix polar o radi de 0° (que és equivalent a l'eix x positiu en 

les coordenades cartesianes). Vegeu la Figura 4 i la Figura 5. 
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Figura 4. Coordenades polars 

 
Figura 5. Els punts (3,60°) i (4,210°) en un sistema de 

coordenades polars 

1.2 TRAJECTÒRIA I TIPUS DE MOVIMENTS 

Els punts per on passa un mòbil puntual quan es desplaça formen una línia que 

s'anomena trajectòria. 

Segons la trajectòria, podem classificar els moviments en: 

 Moviments rectilinis, si la trajectòria és una recta (tren sobre una via recta, 

cotxe o moto seguint un carril sobre un tram recte d’autopista, etc.). 

 Moviments curvilinis, si la trajectòria és una corba (cotxe prenent una corba, 

muntanya russa, etc.). 

Dins dels moviments curvilinis, podríem destacar: 

 Moviments circulars, si la trajectòria és una circumferència (roda de fira, 

agulles de rellotge, etc.). 

 Moviments parabòlics, si la trajectòria és una corba parabòlica (pilota 

xutada, llançament de projectils, aigua llençada des d’un helicòpter, etc.). 

 Moviments el·líptics, si la trajectòria és una el·lipse (planeta orbitant al 

voltant del Sol, etc.).  

També podríem classificar els moviments atenent el nombre de dimensions que 

descriu la trajectòria de la partícula: unidimensional –en una dimensió: una recta–, 

bidimensional –en dues dimensions: un pla– i tridimensional –en tres dimensions: 

l’espai–. 

1.3 MAGNITUDS CINEMÀTIQUES 

Les magnituds cinemàtiques (posició, desplaçament, velocitat mitjana, velocitat 

instantània, acceleració mitjana, acceleració instantània)  són magnituds vectorials i 

han de ser tractades com a tals, és a dir, han de rebre un tractament vectorial –que 

implica treballar amb equacions vectorials–. En problemes d’una dimensió, podrem 

simplificar aquest tractament, fins a convertir-los en problemes que poden ser 

expressats mitjançant equacions escalars, però sense perdre de vista ni el sistema de 

referència ni el sentit del moviment del cos; si no ho fem així, cometrem errors i no 

arribarem als resultats desitjats. 
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1.3.1 NOTACIÓ D’UNA MAGNITUD VECTORIAL 

Per mostrar que la magnitud a la que es referim és una magnitud vectorial, li posarem 

una fletxeta a sobre si l'escrivim a mà (textos manuscrits), o bé, si utilitzem un editor 

de textos a l'ordinador, l'escriurem en negreta, com hem vist que ens mostren els 

llibres de texts (texts impresos). Exemples:  ⃗    ⃗    ⃗     –en textos manuscrits– o, 

el que és el mateix, però en textos impresos: F = 3i + 2j (N). 

En qualsevol cas, mai ens hem d'oblidar de posar les unitats corresponents, sobretot, 

en donar els resultats de les seves mesures (els seus mòduls). 

Les magnituds vectorials la representem mitjançant vectors, per tant, hem de conèixer 

què són i quines propietats tenen. 

1.3.2 VECTORS 

1.3.2.1 DEFINICIÓ. EXPRESSIÓ D’UN VECTOR 

Un vector –representat, per exemple, per la notació  ⃗ o a (vegeu Figura 6)– és un 

segment orientat, que té un punt origen (o punt d’aplicació) i un punt extrem (acabat 

en punta de fletxa): 

 
Figura 6. Vector a, en perspectiva 3D 

Un vector es pot expressar indistintament de diferents formes: la forma cartesiana, la 

forma de parell ordenat i la forma polar –en dues vessants–: 

 ⃗     ⃗     ⃗     ⃗⃗  (        )           

En realitat, la primera forma (la forma cartesiana) i la segona –que farem servir a les 

pràctiques– (parell ordenat) són equivalents. La tercera i la quarta forma són també 

una mateixa forma: la forma polar, en la qual es dóna el mòdul de vector i l'argument 

(l'angle α que forma amb el semieix X positiu), que també utilitzarem a les pràctiques. 

En resum, podem descriure indistintament un vector utilitzant: 

I. la forma cartesiana:  ⃗     ⃗     ⃗     ⃗⃗  

II. la forma de parell ordenat:   ⃗  (        )  –utilitzada a les pràctiques– 

III. la forma polar:  ⃗            –utilitzada també a les pràctiques– 
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1.3.2.2 CARACTERÍSTIQUES DELS VECTORS 

Un vector queda definit per tres característiques: 

 El mòdul (o intensitat): és la longitud del segment i correspon al valor absolut 

de la magnitud (sempre és un valor positiu). Es calcula de la següent manera: 

  √  
    

    
  
 

on ax, ay i az són les components cartesianes del vector  ⃗ (fixeu-vos a la Figura 

6). Fixeu-vos en què si el vector té només una component (és a dir, és 

unidimensional), el mòdul del vector i la component, coincideixen. Aquest fet 

ens permetrà fer simplificacions matemàtiques en problemes unidimensionals: 

  √  
  
    

 La direcció (o línia d'acció): és la recta que conté el segment. 

 El sentit: determina l'orientació del segment dins la línia d'acció. S’indica per 

una punta de fletxa a l'extrem del vector. 

1.3.2.3 VECTORS OPOSATS, CONCURRENTS, EQUIPOLENTS I LLIURES 

Els vectors que tenen el mateix mòdul, la mateixa direcció, però sentits contraris són 

vectors oposats. Així el vector oposat a  ⃗ és   ⃗. 

Els vectors, les línies d’acció dels quals es tallen en un punt, s’anomenen vectors 

concurrents. Són un exemple els vectors unitaris i, j i k, que es tallen a l’origen de 

coordenades –el punt (0,0,0)–; també les forces aplicades sobre un mateix punt: 

 
Figura 7. Vectors concurrents 

Dos vectors són equipol·lents quan tenen el mateix mòdul, la mateixa direcció i el 

mateix sentit. 

 
Figura 8. Vectors equipol·lents 

 
Figura 9. Vectors lliures 

 

El conjunt de tots els vector equipol·lents entre sí s'anomena vector lliure. Cada vector 

fix és un representant del vector lliure corresponent. 
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1.3.2.4 SUMA DE VECTORS 

La suma de dos (o més) vectors és un altre vector. Podem sumar (o restar) vectors de 

dues maneres: gràficament o analíticament. 

A. Suma gràfica de vectors 

 Tenim dues formes de realitzar la suma gràfica de vectors que són equivalents: 

la regla del polígon i la regla del paral·lelogram, que veiem a continuació: 

 Regla del polígon: consisteix en dibuixar els vectors equipol·lents als 

vectors que volem sumar, de manera que unim l'extrem d'un amb 

l'origen del següent. El vector suma resulta d'unir l'origen del primer 

amb l’extrem de l'últim: 

 
Figura 10. Regla del polígon 

 

 Regla del paral·lelogram: unirem els dos vectors pels seus orígens i 

traçarem dues rectes paral·leles a cadascun dels vectors, que passin per 

l'extrem de l'altre, completant un paral·lelogram. La diagonal d'aquest 

paral·lelogram és el vector suma: 

 
Figura 11. Regla del paral·lelogram 

 

B. Suma analítica de vectors 

 La suma de vectors es defineix de la manera següent: les components del 

vector suma són la suma de les components dels vectors sumands. Com que restar és 

sumar l'oposat, i com que l'oposat del vector  ⃗ és el vector que té com a components 

les components oposades de  ⃗, la subtracció queda també definida. 
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 Si  ⃗ i  ⃗⃗ són dos vectors, tal que:  ⃗  (        ) i  ⃗⃗  (        ); llavors, el 

vector suma,  ⃗, és: 

 ⃗  (                 ) 

Aquesta propietat s’utilitza molt per calcular la força resultant d’un sistema de forces 

concurrents. 

Si sumem un vector i el seu oposat, obtindrem el vector nul,  ⃗⃗: 

Si tenim un vector i el seu oposat:  ⃗  (        )    ⃗  (           ) 

el vector suma és: 

  ⃗   ⃗     ⃗  (        )  (           )  (                 )   

               ⃗⃗ (vector nul) 

1.3.2.5 PRODUCTE D'UN ESCALAR PER UN VECTOR 

Si multipliquem un vector per un escalar, obtenim un altre vector, les components del 

qual són les mateixes del vector original multiplicades, cada una de elles, per l’escalar: 

Definim  ⃗⃗     ⃗; sent λ un nombre real i  ⃗ un vector. 

Si  ⃗  (        )
                    
→       ⃗⃗     ⃗  (              ) 

1.3.3 LA POSICIÓ 

La posició d’un mòbil puntual ve donada pel vector de posició en un instant, que és el 

vector que va des de l’origen de coordenades al punt on es troba el mòbil en un 

instant: 

  krjrirrrrtr zyxzyx


 ,,)(

 

 
Figura 12. Vector de posició r, amb origen en O i extrem en P 

 

En el Sistema Internacional (SI) les posicions es mesuren en metres (m). 

En una dimensió:  ⃗        ⃗   
             
→                     
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1.3.4 EL DESPLAÇAMENT 

El desplaçament d’un mòbil puntual ve donat pel vector de desplaçament entre dos 

instants, que és la diferència entre el vector de posició del mòbil en l’instant final i el 

vector de posició del mòbil en l’instant inicial. 

0rrr


  

En el Sistema Internacional (SI) les variacions de posicions es mesuren en metres (m). 

En una dimensió:   ⃗    ⃗   ⃗   ⃗   
             
→                 

1.3.5 L’INTERVAL DE TEMPS 

És el temps transcorregut entre dos instants. Es troba fent la diferència entre el temps 

de l’instant final i el temps de l’instant inicial. És una magnitud escalar. 

        

En el Sistema Internacional els temps es mesuren en segons (s). 

1.3.6 LA VELOCITAT MITJANA 

La velocitat mitjana d’un mòbil puntual ve donada pel vector velocitat mitjana entre 

dos instants, que és el desplaçament que fa un mòbil per unitat de temps entre 

aquests instants. 

0

0

tt

rr

t

r
vm














 

En una dimensió:  ⃗  
  ⃗

  
 

 ⃗  ⃗ 

    

             
→            

    

    
 

Entre aquests dos instants, el mòbil puntual pot haver superat aquesta velocitat 

mitjana en un tram del recorregut, pot no haver arribar a aquest valor durant altre 

tram del mateix recorregut i, fins i tot, pot haver estat en repòs una estona. 

1.3.7 LA VELOCITAT INSTANTÀNIA 

La velocitat instantània d’un mòbil puntual ve donada pel vector velocitat instantània, 

que és el desplaçament d’un mòbil per unitat de temps en un instant determinat; 

coincideix amb la velocitat mitjana en un interval de temps infinitesimal (molt i molt 

petit, tant petit com nosaltres vulguem que en sigui). 

dt

rd
v
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Matemàticament és la funció derivada1 del vector de posició respecte del temps. Es 

podria considerar com el límit de la velocitat mitjana quan l’interval de temps en què 

fem la seva mesura tendeix a ser zero (el temps final i l’inicial són molt i molt propers, 

tant propers com desitgem). 

Les velocitats en el Sistema Internacional es mesuren en m/s. 

1.3.8 L’ACCELERACIÓ MITJANA 

L’acceleració mitjana d’un mòbil puntual ve donada pel vector acceleració mitjana 

entre dos instants que és l’increment del vector velocitat instantània per unitat de 

temps entre aquests instants. 

0

0

tt

vv

t

v
am














 

En una dimensió:  ⃗  
  ⃗⃗

  
 

 ⃗⃗  ⃗⃗ 

    

             
→            

    

    
 

Torno a recordar que si bé podem utilitzar aquesta simplificació en una dimensió, hem 

d’estar atents als sentits d’aquests vectors de velocitat, respecte del sistema de 

referència escollit. 

1.3.9 L’ACCELERACIÓ INSTANTÀNIA 

L’acceleració mitjana d’un mòbil puntual ve donada pel vector acceleració instantània, 

que és l’increment de la velocitat d’un mòbil per unitat de temps en un instant 

determinat; coincideix amb l’acceleració mitjana en un interval de temps infinitesimal. 

dt

vd
a



  

Matemàticament és la funció derivada del vector velocitat instantània respecte del 

temps. Es podria considerar com el límit de l’acceleració mitjana quan l’interval de 

temps en què fem la seva mesura tendeix a ser zero (el temps final i l’inicial són molt i 

molt propers, tant propers com desitgem). 

Les acceleracions en el Sistema Internacional es mesuren en m/s2. 

  

                                                      
1
 No us amoïneu si no sabeu encara què és una funció derivada. És una funció matemàtica que s’utilitza 

molt com a eina en Física, en cursos més avançats. No farem càlculs amb ella aquest curs, tranquils. És 
més important fer-se la idea del límit d’una magnitud quan l’interval de temps es fa molt petit, tant petit 
com desitgem. 
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1.4 MOVIMENT RECTILINI UNIFORME (MRU) 

És el moviment que descriu una partícula que es mou sobre una recta a velocitat 

constant. 

1.4.1 EQUACIÓ DEL MRU 

L’equació del MRU és una equació vectorial que ens dóna les coordenades del vector 

de posició d’un mòbil, que es desplaça a velocitat constant, en funció del temps: 

 ⃗     ⃗   ⃗             

on: 

 ⃗    és el vector de posició, en un temps determinat (final),  ; el seu mòdul s’expressa 

en metres (m), en el SI, com ja hem vist. 

 ⃗  és el vector posició inicial, en un temps inicial,   ; 

 ⃗ és el vector velocitat instantània –un vector constant– que, en el MRU, coincideix 

amb el vector velocitat mitjana, ja que la velocitat és constant (per exemple, si la 

partícula es mou a 30 m/s tota l’estona, la velocitat mitjana serà 30 m/s i, en qualsevol 

instant, la seva velocitat (instantània, ara) serà també de 30 m/s). 

Podem simplificar aquesta equació, si el problema es unidimensional, per exemple, si 

el moviment és sobre l’eix “X”: 

 ⃗     ⃗   ⃗         

Podem posar els vectors que apareixen en funció del vector unitari  ⃗, ja que qualsevol 

vector sobre aquest eix serà –de longitud– un nombre determinat de vegades el vector 

unitari  ⃗: 

     ⃗     ⃗    ⃗         

Fixeu-vos que estem suposant que tant el vector  ⃗  com el vector  ⃗ tenen el mateix 

sentit que l’eix creixent “X” (semieix positiu de les “x”). 

Si fem factor comú als termes de l’equació que contenen el vector unitari  ⃗: 

     ⃗  [           ] ⃗ 

Podem obtenir l’equació escalar del MRU, per a una dimensió: 

                 

ja que per tal que 2 vectors siguin iguals, les seves components deuen ser les mateixes: 

  ⃗    ⃗
               
⇒        



SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

NIVELL: 2n d’ESO. FÍSICA I QUÍMICA CURS 2013-2014 

 

12 
 

 Fixeu-vos ara que ja no tenim vectors, però tenim un signe “ ” que hem 

d’utilitzar amb el següent criteri: 

 Si la partícula es mou amb el mateix sentit que el semieix positiu de les “x”, 

la velocitat portarà davant un signe “+”. 

 Si la partícula es mou amb sentit contrari al semieix positiu de les “x”, la 

velocitat portarà davant un signe “-”. 

 El valor de “  ” serà el donat pel problema (i el sistema de referència escollit) i 

pot ser positiu o negatiu (per exemple:                    ). 

1.4.2 GRÀFIQUES POSICIÓ–TEMPS I VELOCITAT–TEMPS EN EL MRU 

Les gràfiques posició–temps s’obtenen empíricament2 mesurant les posicions de la 

partícula cada cert interval regular de temps i representant-les en un diagrama on l’eix 

d’ordenades (Y) mostra la posició (mesurada en metres, en el SI) i l’eix d’abscisses (X) 

descriu el temps (mesurat en segons, en el SI). A continuació, alguns exemples: 

 
Figura 13. Gràfiques posició–temps per a 3 partícules (p1, p2, p3) que es mouen descrivint un MRU 

 

Com podem observar, les gràfiques posició–temps, per a un MRU, són rectes de 

pendent positiu si la velocitat és positiva (la partícula es mou en el mateix sentit que 

el sentit creixent del semieix de les “x”), o de pendent negatiu si la velocitat és 

negativa (la partícula es mou en sentit oposat al del semieix positiu de les “x”). 

 La partícula “p1” passa per l’origen de coordenades –punt (0, 0)–, és a dir, 

quan comencem a comptar el temps, passa per la posició 0 m, per tant, 

                                                      
2
 Experimentalment, prenent conjunts de valors de posició i de temps, en aquest cas. 

0
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      . Podem obtenir la seva velocitat a través de dos punts qualssevol 

de la recta: 

   
     

     
 

      

    

 

 
 

   

  

 

 
   

 

 
 

Com que tenim la seva velocitat i la seva posició inicial, podem calcular la seva 

equació de moviment, a partir de l’expressió general: 

                 

Substituïm les dades de què disposem a l’equació i deixem “x” en funció de “t”. 

Com que comencem a comptar el temps en      , llavors:        ; en aquest 

instant, la posició d’aquesta partícula és la posició inicial:       . La velocitat, 

  , que acabem de calcular és de 10 m/s, en el mateix sentit creixent del semieix 

positiu de les “x” (la pendent de la recta posició–temps és positiva), per tant, 

l’equació del moviment per a la partícula “p1” és: 

                                 

Així, definitivament, tenim:           

Podem fer el mateix amb les altres partícules: 

 La partícula “p2” no passa per l’origen de coordenades, sinó que passa per la 

posició 150 m quan comencem a comptar el temps, per tant,         . 

Podem obtenir la seva velocitat a través de dos punts qualssevol de la recta: 

   
     

     
 

       

     

 

 
 

   

  

 

 
   

 

 
 

Com que tenim la seva velocitat i la seva posició inicial, podem calcular la seva 

equació de moviment, a partir de l’expressió general: 

                 

Substituïm les dades de què disposem a l’equació i deixem “x” en funció de “t”. 

Com que comencem a comptar el temps en      , llavors:        ; en aquest 

instant, la posició d’aquesta partícula és la posició inicial:         . La 

velocitat,   , que acabem de calcular és també de 10 m/s, en el mateix sentit 

creixent del semieix positiu de les “x” (la pendent de la recta posició–temps és 

positiva), per tant, l’equació del moviment per a la partícula “p2” és: 

                                       

Així, definitivament, tenim:               
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 La partícula “p3” tampoc passa per l’origen de coordenades, sinó que passa 

per la posició 300 m quan comencem a comptar el temps, per tant, 

        . Podem obtenir la seva velocitat a través de dos punts 

qualssevol de la recta: 

   
     

     
 

       

    

 

 
 

    

  

 

 
   

 

 
 

Com que tenim la seva velocitat i la seva posició inicial, podem calcular la seva 

equació de moviment, a partir de l’expressió general: 

                 

Substituïm les dades de què disposem a l’equació i deixem “x” en funció de “t”. 

Com que comencem a comptar el temps en      , llavors:        ; en aquest 

instant, la posició d’aquesta partícula és la posició inicial:         . La 

velocitat,   , que acabem de calcular és de –5 m/s, en el sentit oposat al sentit  

creixent del semieix positiu de les “x” (la pendent de la recta posició–temps és 

negativa), per tant, l’equació del moviment per a la partícula “p3” és: 

                                     

Així, definitivament, tenim:              

 Podria ser que, en un problema, disposéssim de l’equació de moviment –potser 

després de calcular la velocitat de la partícula amb les dades del propi problema– i 

necessitéssim realitzar la gràfica posició–temps. El procediment a seguir és molt 

fàcil: 

1) Creem una taula de parells ordenats de valors de posició i de temps, substituint 

el temps per una sèrie de valors en l’equació del moviment i obtenint, així, la 

corresponent sèrie de valors de posició. Per exemple, per a la partícula “p3”: 

t (s) x3(t) (m) 

0 300 

5 275 

10 250 

15 225 

20 200 

25 175 

 

2) Dibuixem un sistema de coordenades com el de la Figura 13 –potser cal fer una 

escala, per tal que tots els valors càpiguen al full de paper mil·limetrat–. 

3) Dibuixem els punts de la taula al sistema de coordenades i els unim entre sí. Ja 

està!!! 
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No us farà mal practicar a casa, si voleu, és clar. 

Ara veurem la representació de la velocitat front el temps, per a un MRU. Com que la 

velocitat és constant durant tot el recorregut, per a qualssevol temps, la velocitat 

sempre tindrà el mateix valor: 

 
Figura 14. Gràfiques velocitat–temps per a les partícules “p1”, “p2” i “p3”, del exemple anterior 

 

Tant la partícula “p1” com la “p2” tenen la mateixa velocitat constant de 10 m/s; en 

canvi la partícula “p3” té una velocitat de –5 m/s. El signe negatiu de la velocitat de la 

partícula “p3” té un significat físic: la partícula “p3” es mou en sentit oposat al sentit 

creixent del semieix positiu de les “x”. 

Com podeu observar, les gràfiques velocitat–temps, en un MRU, són rectes paral·leles 

al eix d’abscisses (a l’eix del temps). 

1.4.3 TIPUS DE PROBLEMES EN UN MRU I LLURS PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ 

a) Donada una gràfica posició–temps, trobar la velocitat de la partícula, la seva 

posició inicial, l’equació del moviment i dibuixar la gràfica velocitat–temps. 

Explicat al punt anterior, 1.4.2. 

b) Donada una equació de moviment, dibuixar les gràfiques posició–temps i 

velocitat–temps. 

 

Explicat al punt anterior, 1.4.2. 

 

c) Calcular posició, desplaçament, velocitat o temps, depenent de les dades de què 

disposem (expressades a l’enunciat del problema). 
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En aquest cas, ens fixarem en l’equació del moviment: 

                 

que també la podem expressar de la manera següent: 

        

Així, veiem que, a l’enunciat, ens poden demanar la velocitat, si ens donen el 

desplaçament i l’interval de temps; o ens poden demanar el desplaçament, si ens 

donen la velocitat i l’interval de temps; o es poden demanar l’interval de temps, si ens 

donen el desplaçament i la velocitat. És a dir, ens poden demanar una variable 

(incògnita), però la resta de variables ens la han de facilitar com a dades, ja que només 

hi ha una equació (encara que la podem expressar de diferents formes) en el MRU –i 

només tenen solució única els problemes amb el mateix nombre d’equacions que 

d’incògnites, en aquest cas: una equació i una incògnita–: 

          
  

  
    

  

 
 on: 

                

Evidentment, si sabem el desplaçament, podrem saber la posició final o la 

posició inicial, sempre que ens donin una d’elles. Ídem amb el temps final i el temps 

inicial, si sabem l’interval de temps. A vegades, l’enunciat no ens facilita el temps 

inicial; si no es diu res al contrari, suposarem que són zero segons. 

En general, el procediment a seguir en tots els casos és: 

1) Llegir atentament l’enunciat (ja ens indicarà si es tracta d’un problema de 

gràfiques, de càlcul o combinat) i extreure les dades significatives 

(posicions, temps, desplaçaments, velocitats, etc.). 

2) Anotar amb cura les dades expressades a l’enunciat –a vegades, amb 

paraules que haurem de traduir a variables–, amb les unitats correctes, i 

la incògnita que cerquem. 

3) Fer un dibuix de la situació que mostra l’enunciat, si cal –depenent del 

tipus de problema–, situant-hi correctament un sistema de referència 

(origen i eixos de coordenades). Ens ajudarà a entendre el problema. 

4) Escriure les equacions generals que calguin (en aquest cas del MRU 

només hi ha una, però la podem expressar de diferents formes, depenent 

de la incògnita que busquem) i substituir-hi les variables per les dades de 

què disposem (abans ens hem d’assegurar que totes les magnituds 

s’expressen en el SI). 

5) Resoldre el problema. 
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2 DINÀMICA 
És la part de la Mecànica que  estudia el moviment del cossos, considerant les causes 

que l’originen, és a dir les forces. 

La dinàmica clàssica es fonamenta en les Lleis de Newton. 

2.1 FORÇES 

Una força és tot allò capaç de canviar la velocitat, la direcció o el sentit del moviment 

d’un cos, o de deformar-lo. 

La força és una magnitud vectorial, per tant, es representarà mitjançant vectors. això 

significa que a més d’un número i una unitat, anomenat intensitat o mòdul, cal indicar 

la direcció, que ve determinada per una recta, i el sentit, cap a un extrem o cap a 

l’altre de la recta. 

El seu mòdul (intensitat) es mesura en newtons, N, en el Sistema Internacional (SI). 

Un newton, 1 N, és la força que, aplicada a un cos de massa 1 kg, li comunica una 

acceleració d’1 m/s2. 

Així, la notació, l’expressió i totes les característiques vistes (i les que encara no heu 

vist, pel vostre nivell) sobre els vectors (vegeu apartats 1.3.1, 1.3.2 i 1.3.2.2) són 

aplicables a les forces. 

Les forces no es poden veure, però sí els seus efectes. Hi ha forces que actuen per 

contacte i d’altres que actuen a distància. 

2.1.1 LÍNIA D’ACCIÓ. SÒLID RÍGID 

S’anomena línia d’acció la recta que passa pel punt d’aplicació –origen del vector– 

d’una força i que té la direcció d’aquesta força. 

Un sòlid rígid és un cos que no es deforma (pràcticament) per les forces que actuïn 

sobre ell. En realitat, tots els cossos es deformen en menor o major mesura, així que el 

sòlid rígid és una idealització d’un sòlid (no existeix, en realitat). 

Qualsevol força aplicada sobre un sòlid rígid por desplaçar-se per la seva línia d’acció 

sense que canviï l’efecte que produeix sobre aquest (dóna igual empènyer una 

vagoneta per un costat amb una determinada força que tirar d’ella pel costat oposat 

amb la mateixa força). 

Les forces aplicades a un sòlid rígid són concurrents quan les seves línies d’acció es 

tallen en un punt. 
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2.1.2 FORÇA RESULTANT (SUMATORI DE FORCES) 

La força resultant (o sumatori de forces) és una única força equivalent, a efectes 

físics, al conjunt de forces que actuen sobre el cos. Es simbolitza per  ⃗⃗ o per  ⃗ . A 

l’hora de sumar forces cal considerar el seu caràcter vectorial. 

 ⃗⃗   ⃗  ∑ ⃗ 

 

   

  ⃗   ⃗   ⃗       ⃗  

Per exemple, si sobre un cos actuen 3 forces:  ⃗          ⃗            ⃗        , 

la força resultant, calculada analíticament, serà: 

 ⃗⃗   ⃗  ∑ ⃗ 

 

   

  ⃗   ⃗   ⃗                                   

       

El seu mòdul serà:   √      
 √    

 
 √  

 
     

També podem sumar les forces gràficament (vegeu apartat 1.3.2.4) i mesurar amb un 

regle el vector suma (vector força resultant) per saber el seu mòdul. 

Com ja sabeu els que heu treballat les pràctiques, tot això ja ho heu fet! 

2.1.3 LLEIS DE NEWTON 

Encara que no són explícitament explicades al llibre de text, hi figuren “amagades” 

sota apartats com “Equilibri” i “El pes dels cossos”. 

 Primera Llei de Newton o Principi d’inèrcia: un cos es manté en repòs o en 

moviment rectilini i uniforme (MRU), si i només si, la resultant o suma de les 

forces que actuen sobre ell és igual a zero. 

∑ ⃗ 

 

   

  ⃗⃗ 

En aquest cas, es diu que el cos està en equilibri mecànic. 

Per calcular la força que equilibra a una altra, hem d’imposar que la suma 

d’aquestes forces –la força resultant– sigui el vector nul: 

 ⃗         ⃗ 
       

             
→    ⃗⃗   ⃗   ⃗   ⃗ 

   ⃗⃗        

                  

     
             
→        

     
             
→        
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Així, la força que equilibra  ⃗        és  ⃗ 
         , ja que: 

                    

Com ja sabeu els que heu treballat les pràctiques, tot això ja ho heu fet! 

 Segona Llei de Newton o Principi fonamental de la dinàmica: l’acceleració que 

experimenta un cos és directament proporcional a la resultant de les forces que 

actuen sobre ell, i té la mateixa direcció i sentit. 

La relació entre la força resultant i l’acceleració és una constant que s’anomena 

massa del cos (m). 

∑ ⃗ 

 

   

    ⃗ 

Tots hem experimentat que és molt més fàcil impulsar una bala (massa petita) 

fins que adquireixi certa velocitat –s’ha accelerat des del repòs– que un baló 

medicinal (massa molt més gran) fins que adquireixi la mateixa velocitat, és a 

dir, necessitem cada vegada més força per moure objectes cada vegada amb 

més massa, si volem que adquireixin la mateixa velocitat des del repòs. I si 

utilitzem la mateixa força, veurem com adquireix més velocitat la bala (massa 

petita comparada amb la del baló medicinal) que el baló medicinal (massa gran 

comparada amb la de la bala). 

Un cas particular d’aquesta llei tracta els problemes de cossos situats al voltant 

d’un astre; entre aquests cossos i el astre (i entre els mateixos cossos, pel fet de 

tenir massa) apareix una força d’atracció, anomenada força gravitatòria, que 

atrau a tots amb una acceleració –l’acceleració de la gravetat, g–. A la superfície 

dels astres, aquesta força gravitatòria, que exerceixen els astres sobre els 

cossos, s’anomena força pes –o simplement, pes–. És una força dirigida cap al 

centre de l’astre: 

 ⃗        ⃗  

A la superfície de la Terra, el valor del mòdul d’aquesta acceleració és 

pràcticament constant (amb certes variacions, ja que la Terra no és 

completament esfèrica):  

      
 

  
 

Per mesurar el pes d’un cos utilitzem balances o dinamòmetres, com vam fer a 

les pràctiques. 
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 Tercera Llei de Newton o Principi d’acció i de reacció: quan un cos realitza una 

força sobre un altre, aquest segon respon, realitzant sobre el primer, una força 

d’igual intensitat i direcció però de sentit contrari.  

 ⃗     ⃗   

Tots hem experimentat les caigudes. Quan caiem, el nostre cos efectua una 

força contra el terra, però el terra també fa una força contra el nostre cos (i 

aquesta força és la que ens fa mal). 

2.1.4 TIPUS DE FORCES HABITUALS 

2.1.4.1 FORÇA PES 

El pes ( ⃗): és la força amb que la Terra, o un altre astre, atrau un cos. D’acord amb la 

segona Llei de Newton serà igual a la massa per l’acceleració de la gravetat del punt on 

es troba el cos. 

 ⃗       ⃗ 

És una força dirigida cap al centre de l’astre. 

El kilopond, kp, és la força amb que la Terra atrau una massa d’un kg, si es troba 

situada a la seva superfície.            

1 kp = 9,8 N 

2.1.4.2 FORÇA NORMAL 

La normal ( ⃗⃗⃗): és la força que apareix quan es posen dos cossos en contacte, a través 

de les seves superfícies. La força normal és perpendicular a la superfície de contacte. 

2.1.4.3 FORÇA TENSIÓ 

La tensió ( ⃗⃗): és la forca que apareix quan dos o més objectes estan lligats entre sí per 

un cos rígid de massa menyspreable (una corda, un cable d’acer, etc.). Cada objecte 

provoca sobre l’altre una tensió igual en mòdul i direcció, però de sentit contrari. 

2.1.4.4 FORÇA ELÀSTICA O RECUPERADORA 

La força elàstica ( ⃗e) apareix quan un cos està lligat a un cos elàstic (per exemple, una 

molla). Aquesta força s’oposa al desplaçament del cos, tant si estirem el bloc de la 

molla com si el comprimim, per tal de recuperar la seva posició inicial (d’ací el nom de 

força recuperadora): 

  ⃗⃗⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

Sent k, la constant recuperadora de la molla. 



SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

NIVELL: 2n d’ESO. FÍSICA I QUÍMICA CURS 2013-2014 

 

21 
 

Es podria dir que una molla realitza una força proporcional a la seva deformació (l) i 

en sentit contrari a aquesta, d’acord amb la Llei de Hooke. En mòdul: 

lkFe   

Quan pengem una massa en un dinamòmetre, la molla del dinamòmetre s’estira (es 

deforma) cap avall fins que la seva força recuperadora s’equilibra amb la força pes que 

exerceix la Terra sobre la massa: 

 
Figura 15. Equilibri entre la força recuperadora, FR, i la força pes, p, que actuen sobre una massa, m, penjada 

d’un dinamòmetre 

 

Sabent la força, expressada en newtons, pel dinamòmetre i, tenint en compte que el 

mòdul de la força pes es m·g, podem trobar la massa del cos, quan es produeix 

l’equilibri: 

    
             
→          

  
  

 
 

      

    (   ⁄ )
                                     

Ara podríem conèixer la massa del cos, utilitzant la balança digital: obtindríem la massa 

del cos, expressada en grams (s’hauria de posar tots dos valors en la mateixa unitat). 

Com heu fet (o hauríeu d’haver fet) a pràctiques, podríem calcular el percentatge 

d’error en fer una mesura de la massa a través del dinamòmetre i mitjançant la 

balança digital: 

          
     

  
     

2.1.4.5 FORCES DE FRICCIÓ O FREGAMENT ENTRE SÒLIDS 

La força de fricció ( ⃗f) s’oposa al moviment del cos (té sentit contrari al que tindria el 

vector desplaçament del cos). Hi ha de dos tipus, la força de fregament estàtic (la que 

s’oposa al moviment del cos, quan el cos es troba aturat) i la força de fregament 
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dinàmic (la que s’oposa al moviment del cos, quan el cos ja es troba en moviment). 

Com era d’esperar, la força de fregament estàtic, en igualtat de condicions –mateixa 

massa a moure, mateix tipus de material en contacte, mateixa superfície de contacte, 

etc.– sempre serà major que la força de fregament dinàmic (costa menys moure un 

armari que ja està lliscant que un armari que es troba en repòs). 

 


