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LA PRESSIÓ 
1 LA PRESSIÓ: CONCEPTE I UNITATS 
Les forces per contacte entre cossos, en general, no estan aplicades en un punt, sinó 

sobre una superfície del cos. 

Podem observar que si fem una determinada força amb la mà sobre la sorra de la 

platja, deixem una empremta determinada. Si fem la mateixa força amb el polze –que 

té menys superfície que la mà–, observarem que l’empremta és més profunda. 

Igualment, si fem més força amb el mateix polze, l’empremta serà més profunda. 

Quan una força actua sobre un cos que es pot deformar, l'efecte que produeix depèn 

de la intensitat de la força i de la superfície sobre la qual actua. Una persona amb 

botes s'enfonsa més en la neu que si porta esquís. Aquesta relació entre força i 

superfície ha portat a la idea de pressió. 

Així, si es prem un dit sobre un tros de fusta, la força que s'exerceix es reparteix sobre 

tota la superfície de la punta del dit i, excepte en el cas que el material sigui molt tou, 

no s'observa cap efecte sobre la fusta. La pressió exercida és molt petita. Però si es 

clava una xinxeta, la força sobre la fusta es concentra en una superfície molt petita, la 

punta de la xinxeta, i la xinxeta penetra a la fusta. Aleshores, la pressió exercida és 

molt gran. 

D’aquestes observacions i d’altres similars, surt una nova magnitud física: la pressió. 

La pressió (símbol P o p) és la magnitud física que mesura la força per unitat de 

superfície, aplicada en direcció perpendicular a aquesta. És una magnitud escalar, ja 

que, d’una banda, la força és una magnitud vectorial i la superfície, en realitat, es 

refereix al vector superfície, que és un vector perpendicular a la superfície i 

d’intensitat (o mòdul) el valor de la superfície considerada. 

La seva unitat en l'SI és el pascal, Pa, que equival a una força d'1 newton que actua 

uniformement sobre 1 metre quadrat; de totes maneres, encara es fan servir d'altres 

unitats, com el mil·límetre de mercuri, el bar o l'atmosfera. 

En notació matemàtica: 

𝑝 =
�⃗�

𝑆
 

Com que considerarem només forces aplicades perpendicularment a les superfícies, i 

aquestes serien representades per un vector perpendicular a elles, els dos vectors 

tindran la mateixa direcció i podem simplificar, per obtenir una expressió en què 

només tindrem en compte els valors escalars d’aquestes magnituds: 
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𝑝 =
𝐹

𝑆
 [𝑃𝑎 =

𝑁

𝑚2
]  

En l’equació anterior es mostra entre claudàtors el símbol de la unitat de la pressió, el 

pascal, 𝑃𝑎, en el SI, quan la força –el símbol de la seva unitat és 𝑁– i la superfície –el 

símbol de la seva unitat és 𝑚2– s’expressen en newtons i en metres quadrats, en el SI, 

respectivament. 

Així, abans de calcular la pressió en qualsevol problema, ens hem d’assabentar en 

quines unitats ens donen les dades i, si cal, expressar-les en les unitats correctes (SI), 

mitjançant factors de conversió. És a dir, no podem dividir newtons entre centímetres 

quadrats, sinó entre metres quadrats, per la qual cosa, abans de calcular la pressió, 

hem de canviar d’unitat de superfície de centímetres quadrats a metres quadrats, 

mitjançant factors de conversió. 

2 PRESSIÓ DELS FLUIDS 
Els líquids i els gasos també exerceixen pressió. A diferència dels sòlids, ho fan sobre 

totes les parets del recipient que els conté. 

La pressió que exerceixen els líquids i els gasos sobre els cossos augmenta amb la 

profunditat, i és directament proporcional a la seva densitat. 

Per calcular la pressió que exerceix un líquid o un gas, s'ha de multiplicar la seva 

densitat, 𝜌, per la profunditat, ℎ, i per l'acceleració de la gravetat, 𝑔: 

𝑝 = 𝜌 · 𝑔 · ℎ  

Si aquesta pressió, 𝑝, s’expressa en unitats del SI, és a dir, en pascals, Pa, la densitat, 𝜌, 

s’ha d’expressar en kg/m3, forçosament. L’acceleració de la gravetat, 𝑔, s’expressarà 

en m/s2  –en llocs propers de la superfície terrestre té un valor aproximat de 9, 81 m/s2 

– i la profunditat, ℎ, en m. 

2.1 LA PRESSIÓ ATMOSFÈRICA 

La Terra està envoltada d'una capa d'aire anomenada atmosfera, que té centenars de 

quilòmetres d'altura. Hi ha, doncs, una gran quantitat d'aire damunt la Terra capaç 

d'exercir una gran pressió. Aquesta pressió s'anomena pressió atmosfèrica. 

La pressió atmosfèrica es mesura, com totes les pressions, en pascals (Pa). Però, 

habitualment, s'expressa en hectopascals (hPa) –unitat preferida pels meteoròlegs–. 

Com hem vist, la pressió varia amb l’alçada (o amb la profunditat). Així, a mesura que 

guanyem altura (pujant una muntanya, per exemple), la quantitat d’aire que tenim al 

damunt és cada cop menor i, en conseqüència, la pressió atmosfèrica disminueix. 
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Però la pressió del gasos també depèn de la temperatura. De fet, com ja hem vist, la 

densitat és funció (és a dir, depèn) de la temperatura. Així, si canvia la temperatura 

d’un dia a un altra, canvia la densitat de l’aire de l’atmosfera: l’aire més calent puja i el 

més fred baixa, això provoca un moviment de la massa de l’aire atmosfèric que afecta 

el valor de la pressió atmosfèrica. Fixeu-vos, a més, en l’equació emmarcada de la 

pressió dels fluids: la pressió depèn de la densitat, però la densitat depèn de la 

temperatura, per tant, la pressió depèn de la temperatura. 

Els aparells utilitzats per mesurar la pressió atmosfèrica s’anomenen baròmetres. 

Principalment hi ha quatre tipus de baròmetres segons els mecanismes que fan servir 

per a detectar els canvis de pressió: 

I. El baròmetre de mercuri: on la pressió atmosfèrica és equilibrada per una 

columna de mercuri superada per un espai tancat i buit (anomenat càmera 

baromètrica o buit de Torricelli). Aquest baròmetre ha estat inventat per 

Evangelista Torricelli l'any 1643.  

De fet, és l’aparell que va utilitzar per demostrar l’existència de la pressió del 

aire (i, en conseqüència, que l’aire tenia un pes i, per tant, tenia la seva 

corresponent massa, per la qual cosa, es podia deduir que l’aire –aquest gas 

que no veiem–, estava constituït per partícules). En el seu experiment, Torricelli 

va omplir un tub, tancat per un extrem, amb un metall líquid molt dens: 

mercuri, Hg. Va omplir també un recipient poc profund amb mercuri. 

Seguidament, va girar verticalment el tub amb mercuri –tapant amb el polze 

l’extrem obert, òbviament– i el va submergir, verticalment, en el recipient que 

contenia mercuri. Va observar que el nivell de líquid dins del tub va descendir 

una mica, però aquest moviment es va aturar, quan el nivell del mercuri es 

trobava a uns 600 mm de la superfície del mercuri del recipient. Així, en 

l’extrem tancat del tub es va crear un buit (no hi havia res, ni aire), anomenat 

buit de Torricelli. L’explicació de per què no vesava el mercuri del tub és que la 

pressió exercida per l’aire sobre la superfície del mercuri del recipient –és a 

dir, la pressió atmosfèrica– quedava compensada per la pressió de la columna 

de mercuri dins del tub tancat per un extrem. D’aquesta manera, demostrà 

que l’aire pesa i que, en conseqüència, exerceix pressió –la pressió 

atmosfèrica– i, també, dóna un mètode per mesurar i, en conseqüència, 

determinar el seu valor. 

La pressió exercida per una columna de 760 mm de mercuri equival a la 

pressió atmosfèrica normal a nivell del mar i rep el nom d’atmosfera 

(simbolitzada per atm). 

II. El baròmetre de gas: utilitzen la variació de volum d'un cert volum de gas sota 

l'efecte de les variacions de la pressió atmosfèrica. 



Professor: José Pérez MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

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

 

4 
 

III. El baròmetre aneroide: la pressió atmosfèrica s'exercita sobre un recinte 

circular, pla i metàl·lic, hermèticament tancat i buit d'aire, anomenat càpsula. 

Una cara de la càpsula és solidària del suport de l'aparell, mentre que l'altra 

cara resta sotmesa a la tensió mecànica d'una forta molla, la qual es deforma 

de manera elàstica segons la força que la pressió atmosfèrica efectua sobre les 

cares de la càpsula.  Un sistema mecànic permet exagerar els moviments que hi 

resulten de les variacions de pressió, per a fer-los visibles sobre una esfera o 

gravar-los en una banda de paper mil·limetrat. 

IV. Els baròmetres electrònics: tradueixen en valors numèrics les deformacions 

d'una càpsula buida, evitant la utilització de les peces mòbils d'un baròmetre 

aneroide clàssic. 

Els manòmetres mesuren una pressió relativa, diferencial, o pressió manomètrica, 

generalment una sobrepressió (o depressió) respecte de la pressió atmosfèrica. 

 
Figura 1. Baròmetre de 

mercuri (Torricelli) 

 

 
Figura 2. Baròmetre aneroide 

 
Figura 3. Manòmetre 

La pressió absoluta és la suma de la pressió atmosfèrica i de la pressió relativa. 

Com que la pressió varia amb l’altitud –o la profunditat, segons on ens trobem–, 

mesures de pressió ens poden servir per conèixer, de manera aproximada, l’altitud on 

es trobem, mitjançant uns aparells anomenats altímetres. Normalment són un afegit 

als baròmetres (és a dir, són baròmetres amb altímetres). 

3 MÉS SOBRE UNITATS DE PRESSIÓ 
Un 𝒃𝒂𝒓 (símbol 𝒃𝒂𝒓) és una unitat de pressió. No pertany al sistema internacional SI. 

És acceptada (tot i que no recomanada) per al seu ús dins del SI. El bar és encara 

emprat àmpliament en descripcions de pressió perquè el seu valor és aproximadament 

el de la pressió atmosfèrica. El seu nom prové del grec “báros”, que significa pes. 

Un bar equival a 100 000 pascals: 1 𝑏𝑎𝑟 = 100000 𝑃𝑎. 

El torr (símbol Torr) o mil·límetre de mercuri (símbol mmHg) és una unitat de pressió, 

així denominada en honor a Evangelista Torricelli. 
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El mil·límetre de mercuri es defineix com la pressió exercida a la base d'una columna 

d'un mil·límetre de mercuri, la densitat del qual és de 13,5951 g/cm3, sota l'acció de 

la gravetat estàndard (9,80665 m/s2), és a dir, 133,322 387 415 Pa –exactament–, 

mentre que el torr equival a 1/760 de la pressió atmosfèrica estàndard, és a dir, 

133,322 368 421... Pa (els decimals són periòdics). Fins a 1954 ambdues unitats eren 

iguals, però després de la redefinició aquest any del torr per la “10e Conférence 

Générale des Poids et Mesures” (desena conferència general de pesos i mesures –

CGPM–) hi ha una diferència mínima: 

1 𝑇𝑜𝑟𝑟 =  0,999 999 857 533 699. . . 𝑚𝑚𝐻𝑔 

1 𝑚𝑚𝐻𝑔 =  1,000 000 142 466 321. . . 𝑇𝑜𝑟𝑟 

A causa que l'atmosfera estàndard estava definida quantitativament en el Sistema 

Internacional d'Unitats —com a unitat auxiliar, ja que l'oficial és el pascal (Pa)—, el torr 

es va definir exactament com 101325/760 Pa. En l'edició del 2006 del SI, el torr ha 

desaparegut. Encara que el seu ús és encara freqüent en mesures de baixa pressió, el 

pascal és la unitat de pressió recomanada. 

En qualsevol cas, a efectes pràctics, és a dir, a l’hora de realitzar els nostres càlculs, 

considerarem igual 𝟏 𝑻𝒐𝒓𝒓 que 𝟏 𝒎𝒎𝑯𝒈. 

En molts problemes, trobarem que les dades de pressió venen donades en unitats que 

no són del SI, per tant, convé saber canviar d’unitats de pressió, mitjançant factors de 

conversió.  

Però abans hem de conèixer les equivalències entre les diferents unitats de pressió 

(Pa, mmHg –també anomenat torr–, bar, atm, etc.): 

1 𝑎𝑡𝑚 = 101325 𝑃𝑎 = 1013,25 ℎ𝑃𝑎  

1 𝑎𝑡𝑚 = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 760 𝑇𝑜𝑟𝑟  

1 𝑏𝑎𝑟 = 100000 𝑃𝑎  

Així, per exemple, si volem saber quants 𝑏𝑎𝑟 corresponen a una atmosfera de pressió, 

utilitzarem els factors de conversió adequats: 

1 𝑎𝑡𝑚 ·
101325 𝑃𝑎

1 𝑎𝑡𝑚
·

1 𝑏𝑎𝑟

100000 𝑃𝑎
= 1,01325 𝑏𝑎𝑟 

Podem observar que, aproximadament, 1 atm equival a 1 bar. 

Recapitulant aquestes equivalències: 

1 𝑎𝑡𝑚 = 101325 𝑃𝑎 = 1013,25 ℎ𝑃𝑎 = 1,01325 𝑏𝑎𝑟 = 760 𝑚𝑚𝐻𝑔 = 760 𝑡𝑜𝑟𝑟  
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Hi ha més unitats de pressió: la atmosfera tècnica, la "Pound-force per Square Inch" –

PSI–, en català: "Lliura-força per polzada quadrada", que no utilitzarem ara. 

EXERCICIS RECOMANATS: 

Pàg. 43: 1, 2; pàg. 46: 8; pàg. 48: 11, 12, 13, 14, 17 i 21; pàg. 49: 30. 

Lectura CTS, pàg. 52 i 53: “Anticiclons i depressions”; “La pressió sanguínia”. 

Enllaç d’interès: http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/pressio1/index.htm 

TREBALL, CALOR, ENERGIA I POTÈNCIA 
4 TREBALL 
L’energia és un concepte que té diferents accepcions i definicions, relacionades amb la 

idea d’una capacitat per obrar, transformar o posar en moviment. 

En Física, clàssicament, l’energia es defineix com la capacitat de realitzar un treball. 

El treball i la calor són formes d’intercanviar energia. Com a conseqüència d’aquest 

fet, l’energia, el treball i la calor són magnituds físiques que se expressen en la mateixa 

unitat, en el SI: el joule, J. Totes són magnituds escalars. 

L’expressió matemàtica del treball, que se simbolitza amb la lletra “𝑊”, de l’anglès 

“work”, i que utilitzarem, en aquest nivell, és una simplificació (un cas concret, d’un cas 

més general, que implica uns coneixements matemàtics fora del vostre abast, de 

moment): 

𝑊 = 𝐹 · ∆𝑥 · cos 𝛼  

on 𝐹 és el mòdul de la força, suposada constant, –o la resultant de totes les forces 

constants– que actua sobre el cos, ∆𝑥 és el mòdul del vector desplaçament i 𝛼 és 

l’angle més petit que forma el vector força amb el vector desplaçament: 

A més, si el vector força i el vector desplaçament tenen la mateixa direcció i el mateix 

sentit, l’angle més petit que formen és el de 0° i, en conseqüència, el cos 0° té un valor 

de 1. Per tant, en aquest cas, el treball serà el producte del mòdul de la força pel mòdul 

del vector desplaçament: 

𝑊 = 𝐹 · ∆𝑥 · cos 0° = 𝐹 · ∆𝑥 · 1 = 𝐹 · ∆𝑥  

Si el vector força i el vector desplaçament són perpendiculars (𝛼 = 90°), el cos 90° té 

un valor de 0 i, per tant, el treball realitzat per la força és nul: 

𝑊 = 𝐹 · ∆𝑥 · cos 90° = 𝐹 · ∆𝑥 · 0 = 0 𝐽 

La força s’expressarà en newtons, N, i el desplaçament en metres, m. 

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/pressio1/index.htm
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5 CALOR 
Com el treball, la calor és una forma d’intercanviar energia entre el sistema (la part de 

l’univers que estudiem) i el seu entorn o medi. Aquesta magnitud física –que és una 

magnitud escalar– se simbolitza per la lletra Q, i té unitats d’energia –joule, el símbol 

de la qual és J-. També es pot expressar en unitats que no són del S.I.: la caloria, cal. Hi 

ha una relació que mostra l’equivalència entre aquestes dues unitats: 

1 𝑐𝑎𝑙 = 4,18 𝐽  

5.1 BESCANVI DE CALOR. CALOR I TEMPERATURA. CANVIS D’ESTAT 

Les formes en què un sistema pot bescanviar calor amb el medi que l’envolta són 

bàsicament dues: 

I. El sistema absorbeix (o cedeix) calor del (o al) medi, augmentant o disminuint la 

seva temperatura, mentre que en el medi en disminueix o n’augmenta, 

respectivament, fins que el sistema i el medi igualen les seves temperatures 

(equilibri tèrmic): 

𝑄 = 𝑚 · 𝑐𝑒 · (𝑇 − 𝑇0);     𝑄𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = −𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖  

On: 

𝑚 és la massa del sistema (cos), expressada en el SI: kg. 

𝑐𝑒 és la calor específica de la substància que forma el sistema –calor que hem 

de subministrar a una substància pura per augmentar en un grau (Celsius o 

Kelvin) una unitat de massa d’aquesta-, corresponent a l’estat  físic on es troba 

(sòlid, líquid, vapor o gas), expressada en el SI: 
𝐽

𝑘𝑔·𝐾
 (o si la temperatura ve 

expressada en °C –que no és la unitat del SI de la temperatura (recordem que 

és el grau Kelvin, K)- la calor específica s’expressaria en les següents unitats: 
𝐽

𝑘𝑔·°𝐶
). És una propietat característica de cada substància pura, en cada un dels 

seus estats d’agregació (sòlid, líquid i gasós). 

𝑇 − 𝑇0 és la variació de temperatura absoluta, ΔT (en unitats kelvin, al SI). Si la 

temperatura s’expressés en °C (que no és la unitat del SI de la temperatura), 

substituiríem la T (T majúscula) per t (t minúscula), sempre que la calor 

específica s’expressés en 
𝐽

𝑘𝑔·°𝐶
 . 

La temperatura és una magnitud física escalar relacionada amb l’energia 

interna del sistema, en concret, amb l’energia cinètica de les partícules que el 

formen, produïda pels seus moviments de translació, rotació i vibració. En el SI, 

la temperatura s’expressa en graus kelvin, K. 



Professor: José Pérez MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

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

 

8 
 

Per mesurar temperatures quantitativament s’utilitzen uns aparells anomenats 

termòmetres. Els més utilitzats són els basats en la dilatació dels líquids –és a 

dir, en l’augment del seu volum en augmentar la seva temperatura–, com ara el 

mercuri, l’alcohol o el toluè. Per calibrar i graduar un termòmetre, necessitem 

crear unes escales termomètriques (escales de temperatura), prenent dues 

temperatures de referència, anomenades punts fixos. Per a l’escala 

termomètrica centígrada o Celsius aquests punts fixos són: la temperatura del 

gel fundent (0 °C) i la temperatura d’ebullició del aigua pura (100 °C). 

Actualment no es coneix un límit per temperatures elevades, però sí per a 

temperatures baixes: el zero absolut: -273.15 °C. Hi ha una relació entre la 

temperatura absoluta (la mesurada a partir del zero absolut, en el que 

s’anomena escala termodinàmica de temperatures) i la mesurada a l’escala 

centígrada: 

𝑇(𝐾) = 𝑡(°𝐶) + 273.15  

II. Els sistema absorbeix (o cedeix) calor del (o al) medi, a temperatura constant, 

mentre canvia d’estat (substància pura): 

𝑄𝑓 = 𝑚 · 𝜆𝑓𝑢𝑠𝑖ó;       𝑄𝑣 = 𝑚 · 𝜆𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó  

On: 𝑚 és la massa del sistema (cos), expressada en el SI: kg. 

𝜆𝑓𝑢𝑠𝑖ó i 𝜆𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó són la calor latent de fusió i la calor latent de vaporització, 

respectivament, de la substància pura que forma el sistema, expressades en 
𝐽

𝑘𝑔
. 

Podríem dir que són la calor necessària per unitat de massa per fondre o 

vaporitzar una substància pura, respectivament. 

5.2 PROPAGACIÓ DE LA CALOR 

L’energia, en forma de calor, es pot transferir d’un sistema al seu entorn (i viceversa) 

de tres maneres diferents: per conducció, per convecció o per radiació. No són formes 

exclusives, és a dir, pot donar-se un bescanvi de calor d’una, de dues o de tres de les 

tres formes possibles alhora. 

5.2.1 PROPAGACIÓ DE LA CALOR PER CONDUCCIÓ 

Les partícules que formen el sistema i tenen energia elevada, la transmeten a les 

partícules veïnes que, al mateix temps, la transmeten a les altres partícules contigües i 

així successivament, de manera que es produeix una progressiva i gradual elevació de 

la temperatura del sistema, d’un extrem a l’altre. 

És pròpia dels sòlids i, en concret, els metalls són els millors conductors de la calor 

(plata i coure). 



Professor: José Pérez MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

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

 

9 
 

Els materials mals conductors de la calor per conducció es fan servir com aïllants 

tèrmics: aire retingut, buit, poliestirè, llana de vidre,... 

5.2.2 PROPAGACIÓ DE LA CALOR PER CONVECCIÓ 

La propagació de la calor per convecció és exclusiva dels fluids (líquids i gasos) i va 

acompanyada d’un moviment de matèria. En escalfar un líquid, la zona més propera a 

la font de calor, augmenta la seva temperatura, de manera que aquesta part del líquid 

augmenta el seu volum (es dilata) i, per tant, disminueix la seva densitat (𝜌 =
𝑚

𝑉
). Com 

a conseqüència d’aquest fet, el líquid més calent (el que té menys densitat) puja, 

mentre que la part del líquid més allunyat de la font de calor, en tenir una major 

densitat, baixa. Ara torna a passar el mateix: la part del líquid que acabava de baixar –

en estar més fred– com que ara s’escalfa, en disminueix la densitat i torna a pujar, 

mentre que el que acabava de pujar, torna a baixar, en refredar-se i disminuir la seva 

densitat. D’aquesta forma es produeix uns corrents de matèria, associats als canvis de 

temperatura del líquid, anomenats corrents de convecció. A causa d’aquests corrents, 

tota la massa del líquid es va escalfant poc a poc. Això també s’observa als gasos. 

Els corrents de convecció que es produeixen a l’atmosfera són causa del vents, la 

formació dels núvols, les tempestes, etc. A les xemeneies domèstiques, els corrents de 

convecció generats pel desplaçament de l’aire calent cap amunt de les xemeneies, 

arrosseguen aire nou –més fred– que entra per la part de sota d’aquestes, i que  

afavoreix la combustió de la llenya.  

5.2.3 PROPAGACIÓ DE LA CALOR PER RADIACIÓ 

Es una propagació de la calor sense intervenció de partícules materials (a diferència de 

la conducció i de la convecció). Tots els cossos emeten energia cap a l’espai en forma 

d’ones electromagnètiques, que es propaguen en totes direccions i sense necessitat de 

cap suport material. Aquesta emissió d’energia en forma d’ones s’anomena radiació 

tèrmica i és més intensa com més alta és la temperatura del cos (la radiació tèrmica 

del Sol és molt més intensa que la del nostre cos). Aquestes radiacions poden travessar 

molts medis materials, gairebé sense escalfar-los, però si arriben a un medi que no 

poden travessar perquè no és transparent (el nostre cos, la Terra, les parets d’un 

edifici, etc.), part de l’energia que transporten és absorbida pel medi, el qual augmenta 

la seva temperatura (s’escalfa). 

Les superfícies de cossos negres i rugosos absorbeixen molta radiació tèrmica, per la 

qual cosa augmenten ràpidament de temperatura i es converteixen, al mateix temps, 

en bons emissors de radiació tèrmica, mentre que les de cossos blancs i platejats són 

poc absorbents. Ja sabeu perquè la gent es posa roba clara a l’estiu i obscura a 

l’hivern? 

 



Professor: José Pérez MATÈRIA: CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

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

 

10 
 

6 ENERGIA 
L’energia és una magnitud física escalar que indica la capacitat de realitzar treball (o 

d’intercanviar calor, ja que el treball i la calor estan relacionats). Se sol simbolitzar per 

la lletra “𝐸”. Al SI, la seva unitat és el joule, J. 

6.1 ENERGIA CINÈTICA 

L’energia que té un cos pel fet d’estar en moviment s’anomena energia cinètica. Se 

simbolitza per la lletra “𝐾” o per “𝐸𝑐”. 

La seva expressió matemàtica és: 

𝐾 = 𝐸𝑐 =
1

2
· 𝑚 · 𝑣2  

on 𝑚 és la massa del cos –expressada en quilograms, kg– i 𝑣 és el mòdul de la velocitat 

constant –expressada en m/s– a la qual es desplaça.  

6.2 ENERGIA POTENCIAL GRAVITATÒRIA 

L'energia potencial gravitatòria és l'energia associada amb la força gravitatòria. 

Aquesta dependrà de l'altura relativa d'un objecte a algun punt de referència, de la 

massa de l’objecte, i de l’acceleració de la força de la gravetat de l’astre on es trobi a 

prop l’objecte. Se simbolitza per la lletra “𝑈” o per “𝐸𝑝”. 

La seva expressió matemàtica és: 

𝑈 = 𝐸𝑝 = 𝑚 · 𝑔 · ℎ  

on 𝑚 és la massa del cos –expressada en quilograms, kg–, 𝑔 és l’acceleració de la 

gravetat i ℎ és l’altura relativa –expressada en metres, m– respecte d’un sistema de 

referència. 

També hi ha altres tipus d’energia potencial: energia potencial elèctrica i energia 

potencial elàstica. 

6.3 ENERGIA MECÀNICA 

L’energia mecànica, simbolitzada per 𝑬, és la suma de l’energia potencial –de tot 

tipus– i de l’energia cinètica: 

𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐  
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6.3.1 PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA MECÀNICA 

En absència de forces exteriors o de forces de fregaments (que són forces no 

conservatives1), l’energia mecànica d’un sistema (cos o grups de cossos) es conserva: 

∆𝐸 = 0 

És a dir, l’energia mecànica al principi és igual a l’energia mecànica al final: 

∆𝐸 = 0
           
→   𝐸 − 𝐸0 = 0

           
→   𝐸 = 𝐸0  

6.4 RENDIMENT ENERGÈTIC 

En cap procés s’aprofita íntegrament l’energia disponible per la finalitat pretesa –

energia total, E– (això seria ideal), sinó que se n’aprofita una part –energia útil, EU–, 

però una altra es perd –energia perduda o no útil, ENU: 

𝐸 = 𝐸𝑈 + 𝐸𝑁𝑈  

El rendiment energètic és el quocient entre l’energia útil (la necessària, teòricament, 

per realitzar la finalitat que desitgem) i l’energia total consumida (la que realment s’ha 

consumida). Se simbolitza per la lletra grega “eta”, 𝜂, i se sol expressar com a tant per 

cent: 

𝜂 =
𝐸𝑈
𝐸𝑡
;   𝜂 (%) =

𝐸𝑈
𝐸𝑡
· 100  

7 POTÈNCIA 
Es podria definir com a potència el treball realitzat en cada interval de temps: 

𝑃 =
𝑊

Δ𝑡
 

La unitat de potència al SI és el watt (W), quan el treball s’expressa en joule (J) i el 

temps en segon (s). 

Altra unitat de potència força estesa és el cavall de vapor (CV –o “HP” en anglès: 

“Horse Power”– ). L’equivalència és: 

1 𝐶𝑉 = 735.5 𝑊  

EXERCICIS RECOMANATS: pàg. 63: 7, 8 i 9; pàg. 67: 12; pàg. 70: 19, 20, 28, 31 i 34; pàg. 

89: 13 

Lectura CTS, pàg. 95: “La temperatura del nostre planeta augmenta”; “Zero absolut”. 

                                                      
1 Aquest concepte es veurà en cursos més avançats, no us preocupeu ara. 


