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Unitat 6. El moviment. 

1. Les propietats del moviment. 

Anomenem moviment el canvi de posició respecte un sistema de referència. 

Diem que el moviment és relatiu perquè segons quin sigui el sistema de referència un 

cos es mourà o no. 

 

Exercici 1. A continuació, tens les definicions de: desplaçament, distància recorreguda, 

moviment, repòs, sistema de referència, posició i trajectòria. Completa posant cadascun 

d’aquests conceptes junt a la seva definició. 

 

 canvi en la posició respecte a un sistema de referència. 

 
manteniment de la posició respecte a un sistema de 

referència. 

 
punt de l’espai respecte al qual es descriu el moviment 

d’un cos. 

 lloc que ocupa un cos respecte el sistema de referència. 

 
conjunt de llocs de l’espai que ocupa un mòbil en el 

seu desplaçament. 

 diferència entre la posició inicial i final d’un mòbil. 

 longitud de la trajectòria d’un mòbil. 

 

Exercici 2. L’estiu passat, vaig viatjar en avió. Mentre l’avió accelerava per la pista, jo 

m’agafava fort a al meu seient. Indica, a cada cas, si estava en repòs o moviment. 

 

 Jo respecte el meu seient.   L’avió respecte la pista. 

 Jo respecte l’avió.   El seient respecte l’avió. 

 Jo respecte la pista.   La pista respecte a mi. 
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Exercici 3. Representa un cotxe al punt quilomètric 1 de l’esquema i suposa que circula 

des d’aquesta posició fins el punt quilomètric 3. Indica quin és el sistema de referència, 

el desplaçament, la distància recorreguda, la posició inicial i la posició final. 

 

Exercici 4. El carrer Baltasar de Toda i de Tàpies té una longitud de 540 metres des del 

camí de les Passeres fins la biblioteca. Completa la graella de sota amb la informació 

sobre 3 companys que surten a les 14:30 de l’institut. 

Les Passeres institut rotonda Biblioteca 
        

        

0 m  180 m  375 m 540 m 

 Posició inicial 

x0 

Posició final 

x1 

Desplaçament 

d = x0-x1 

L’empolló que va de l’institut a 

la biblioteca. 

   

El golafre que va directe al forn 

junt a la rotonda. 

   

La companya de Vinyols, que la 

recullen al camí de les Passeres. 

   

 

2. Classificació del moviment segons la seva trajectòria. 

Segons si la seva trajectòria és recta o no, els moviments es classifiquen en 

rectilinis i curvilinis, respectivament. A més, els moviments curvilinis poden ser: 

circulars, el·líptics, parabòlics, etc. 

 

Exercici 5. Posa un exemple de cada tipus de moviment i representa’l.  

Moviment 

rectilini 

Moviment curvilini 

Circular El·líptic Parabòlic Altre 

     

 

O 
k
m 

1 
k
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3. La velocitat. 

La velocitat mesura el que canvia la posició en una unitat de temps: els metres 

recorreguts en un segon, els quilòmetres en una hora, etc. 

v = 
d  v : velocitat (SI: m/s) 

d = x1-x0 : desplaçament (SI: m) 

t : temps transcorregut (SI: s) 
t 

3.1. Velocitat mitjana i velocitat instantània. La velocitat instantània és la 

velocitat que té un mòbil en un instant determinat de temps. La velocitat mitjana és la 

mitjana de totes les velocitat instantànies al llarg del temps transcorregut. Si no 

s’especifica una altra cosa, als nostres problemes, quan parlem de velocitat 

considerarem que es tracta sempre de velocitat mitjana que equival a dir que el mòbil 

manté la velocitat durant el temps estudiat. 

3.2. Rapidesa. 

Exercici 6. Sabent que dels 3 companys de l’exercici 4, la companya de Vinyols aplega 

al camí de les Passeres a les 14:32, el golafre al forn a les 14:34 i l’empolló a la 

biblioteca a les 14:35; calcula la velocitat mitjana de cadascun en unitats del SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quin té major velocitat?          

b) Qui va més ràpid?           

 

La rapidesa és la velocitat en valor absolut, això significa que està expressada 

sense signe, és a dir, sense tenir en compte el sentit. 
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4. El moviment rectilini uniforme (MRU). 

Anomenem moviment rectilini uniforme el canvi de posició d’un mòbil al llarg 

d’una trajectòria recta que manté una velocitat constant. L’equació del MRU ens permet 

conèixer la seva posició en qualsevol moment:  

 

x = x0+v(t-t0) 

x: posició del mòbil a l’instant t x0: posició inicial del mòbil 

t: temps del moviment 

t0: instant inicial 
velocitat del mòbil:  v = 

x - x0 

t - t0 

 

Exercici 7. Un tren de rodalies, cobreix la ruta de Tarragona a l’Hospitalet de l’Infant. 

L’esquema següent recull les hores d’arribada i sortida a cada estació. 

 

 

a) Completa la graella de la dreta amb els moments d’arribada i sortida de cada estació i 

feu una gràfica posició-temps de la ruta del rodalies. 

 Tarragona PortAventura Salou Cambrils Mont-roig L’Hospitalet 

Arribada:   15 :18 15 :24 15 :30   15 :40 

Sortida: 15 :10 15 :20 15 :25 15 :31     
  

  

         

             

 0 km 12 m 16’5 m 19’5 km 27 km 33 km 

t (min) x(km) 

0 

8 

10 

14 

 

0 

12 

12 
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b) Escriu l’equació del MRU per al primer tram (substituïu v per la velocitat mitjana des 

de la sortida de Tarragona fins PortAventura, la sortida és x0=0km i t0=0min). 

 

 

 

 

c) On es troba a les 15:15 (t=5min)? 

 

 

 

 

d) Escriu l’equació del MRU per al segon tram (substituïu v per la velocitat mitjana des 

de la sortida de PortAventura fins Salou, la sortida és x0=12km i t0=10min). 

 

 

 

 

e) Escriu l’equació del MRU des de la sortida de Salou fins l’arribada a Cambrils. 

 

 

 

 

f) El tren segueix des de Cambrils fins l’Hospitalet de l’Infant sense parar a Mont-Roig 

del Camp. Escriu l’equació del MRU per aquest tram. 

 

 

 

 

g) A quina hora passa per l’estació de Mont-Roig del Camp? 
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Exercici 8. Un tren de mercaderies fa el recorregut de l’exercici 7 en sentit contrari. 

Surt de l’Hospitalet cap a Tarragona, i tarda una hora en passar per l’estació de 

Cambrils. 

a) Escriu l’equació del MRU utilitzant unitats del Sistema Internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Quant tarda en arribar a Tarragona? 
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5. L’acceleració. 

L’acceleració mesura el canvi de velocitat per unitat de temps.  

 

a = 
v-v0 

 
v: velocitat a l’instant t 

v0: velocitat inicial 

t: instant final o estudiat 

t0: instant inicial t-t0 

 

Com exemple, mesurarem l’acceleració d’una motocicleta que en el segon 3 del 

seu moviment es desplaça a 27 km/h i en el segon 7 del seu moviment a 54 km/h. Per 

fer el càlcul, el primer que hem de tenir en compte que és les unitats han de ser 

homogènies. En el nostre cas, utilitzarem unitats del Sistema Internacional, expressarem 

la velocitat en m/s i el temps en segons: 

 

 v= 

 

 v0= 

 

 t= 

 

 t0= 

 

El terme v-v0 representa l’increment de la velocitat, si passa de v0=...... m/s a 

v=...... m/s significa que l’increment de la velocitat és v-v0=...... m/s. El terme t-t0 

representa el temps transcorregut, al nostre exemple estem comptant des de t0=...... s 

fins a t=...... s, per tant el temps transcorregut és t-t0=...... s. A molts problemes, ens 

donaran directament el temps transcorregut i no caldrà fer la resta.  

a = 
v-v0 

= 
...... m/s-...... m/s 

= 
...... m/s 

= ...... 
m 

 
t-t0 ...... s - ...... s ...... s s

2
 

 

Una acceleració positiva indica que augmenta la velocitat. Per exemple, si un 

mòbil passa d’una velocitat de 4m/s a 10m/s en 2s, l’increment de la velocitat és v-v0 = 

...... m/s i l’acceleració és a= ...... m/s
2
. Una acceleració negativa indica que disminueix 

la velocitat. Per exemple, si un mòbil passa d’una velocitat de 10m/s a 4m/s, l’increment 

de la velocitat és  negatiu v-v0= - ...... m/s i l’acceleració també: a= - ...... m/s
2
. 
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Exercici 11. Calcula l’acceleració dels mòbils següents. 

a) Un cos que en el segon 5 del seu moviment es desplaça a 10 m/s en el segon 9 

del seu moviment avança a 15 m/s. 

 

 

 

 

b) Un cotxe que surt de parat i arriba a 117 km/h en 10 segons.  

 

 

 

 

c) Un tren que circula a 135km/h, frena fins aturar-se en 2 minuts.  

 

 

 

 

Exercici 9. Completa el text amb les paraules del requadre superior. 

acceleració    aire    augmenta    gravetat    menor    Terra    velocitat 

    La caiguda lliure és un moviment amb l’_________ de la gravetat. El valor de la 

_________ a la _________ és 9’8m/s
2
 en condicions de buit. Això significa que, en 

absència d’aire, tots els objectes cauen amb una _________ que _________ 9’8m/s cada 

segon. L’aire frena la caiguda del objectes, en major o menor mesura segons la forma i 

la densitat d’aquests, de manera que l’acceleració dels objectes que cauen al nostre 

entorn és _________ perquè el fregament de l’_________ s’oposa al moviment. 

 

Exercici 12. Un cos cau en caiguda lliure al buit i tarda 2 segons en arribar al Terra. 

Amb quina velocitat colpeja el terra?   
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 Sobre el moviment:          
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Unitat 7. Les forces. 

1. La magnitud força. 

acció      aplicació      direcció      intensitat      kp      magnitud      N      sentit 

    Una força és una ________ o influència capaç de modificar el moviment d’un cos o 

la seva forma. Com és una ________ vectorial, resulta útil representar-la amb una 

fletxa:  

- el punt d’________ és l’origen de la fletxa  

- la ________ de la força és el mòdul del vector, és a dir, la longitud de la fletxa  

- la fletxa té la mateixa ________ que la línia d’acció de la força  

- la punta de la fletxa indica el ________ del vector. 

    La unitat de força al SI és el newton. Malgrat que de vegades s’utilitza el quilogram 

força o quilopond. L’equivalència és 1 ________ = 9’8 ________. 

 

Exercici 1. Fixat en les forces que hi ha representades i respon a les preguntes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Quines forces tenen la mateixa intensitat? 

 

b) Quines tenen el mateix punt d’aplicació? 

 

c) Quines tenen la mateixa direcció? 

 

d) Quines tenen el mateix sentit? 

 

 

1F


 

2F


 

3F


 

4F


 

5F


 
6F
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2. La suma de forces. 

Quan sobre un cos actua més d’una força, normalment ens interessa conèixer 

l’efecte de totes les forces sumades. La força resultant s’entén com una única força, 

que provoca el mateix efecte que el conjunt de les forces que actuen sobre el cos. Si la 

força resultant és nul·la, és a dir, si les forces sumen zero, es diu que el cos està en 

equilibri. 

 

2.1. Suma de forces amb la mateixa direcció. Quan dues forces tenen la 

mateixa línia d’acció, es poden sumar directament. Si les forces tenen el mateix sentit, 

la força resultant tindrà la direcció i sentit de les forces i el mòdul serà la suma dels 

mòduls. Si les forces tenen sentit contrari, la força resultant tindrà la direcció de les 

forces, el sentit de la major i el mòdul serà la resta dels mòduls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Suma de forces amb direcció diferent. Quan les dues forces no tenen la 

mateixa línia d’acció, es dibuixen concurrents i es calcula la resultant per el mètode del 

paral·lelogram: dibuixant una recta paral·lela a cada força que passi per l’extrem de 

l’altra. La força resultant va del punt de concurrència de les forces al punt on es creuen 

les rectes. 

 

 

 

 

 

Sols en el cas de forces perpendiculars, es pot utilitzar el teorema de Pitàgores: 

2

2

2

1 FFR


  

2F


 

21 FFR


  

1F


 

21 FFR


  

2F


 

1F


 

R


 1F


 

2F
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Exercici 2. Calcula la suma de NF 31 


 i NF 42 


 de manera gràfica i numèrica en 

cadascun dels casos següents. 

a) 
1F


 i 
2F


són forces horitzontals que van cap a la dreta. 

 

 

 

 

 

b) 
1F


 és vertical amb sentit ascendent i 
2F


és vertical amb sentit descendent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 
1F


 és vertical amb sentit descendent i 
2F


és horitzontal amb sentit cap a la dreta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 
1F


 és vertical amb sentit ascendent i 
2F


és horitzontal amb sentit cap a l’esquerra.  
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Exercici 3. Dibuixa els següents sistemes de forces i calcula el valor de la força 

resultant. 

a) D’un cable s’estira amb dues forces NF 41 


 i NF 5'22 


 cap a la dreta, i NF 53 


 

cap a l’esquerra. 

 

 

 

 

b) Sobre un cos actuen 4 forces: NF 111 


 vertical ascendent, NF 32 


 vertical 

descendent, NF 83 


 horitzontal cap a la dreta, i NF 24 


 horitzontal cap a 

l’esquerra. 
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3. Els efectes de les forces. 

Els efectes de les forces depenen de les característiques d’aquestes i del material 

sobre el que s’apliquen. Segons l’efecte de les forces, els materials es classifiquen en: 

- Elàstics: es deformen mentre se’ls aplica una força i recuperen la seva forma 

original quan aquesta cessa. Per exemple:        

- Rígids: no es deformen quan se’ls aplica una força.  Per exemple:    

- Plàstics: es deformen quan se’ls aplica una força i romanen deformats quan 

aquesta cessa. Per exemple:          

 

3.1. Deformació. La llei de Hooke estableix que la deformació d’un cos elàstic és 

directament proporcional a la força que s’aplica sobre ell. 

  F: força aplicada sobre el cos estudiat. 

  K: constant elàstica, mesura com de rígid és un cos. 

 l=l-l0: allargament, diferència de la longitud del cos quan 

s’aplica força i quan no s’aplica. 

 

 

Exercici 4. Una molla s’allarga 2 cm quan se li aplica una força d 7 N. 

a) Calcula la seva constant elàstica. 

 

 

 

b) Calcula l’allargament quan se li apliqui una força de 10 N. 

 

 

 

c) Quina força s’hauria d’aplicar perquè s’allargués 5 cm? 

F=K·l 
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Exercici 5. Apliquem una força de 5N sobre una goma de 30 cm té una constant elàstica 

K= 250 N/m. Calcula el seu allargament i la longitud final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 6. Un elàstic té una longitud de 10 cm quan no apliquem força sobre ell i 14 

cm quan se li aplica una força de 8 N.  

a) Calcula la seva constant elàstica. 

 

 

 

 

 

b) Calcula l’allargament quan se li apliqui una força de 10 N. 

 

 

 

 

 

c) Quina força s’hauria d’aplicar perquè s’allargués fins una longitud de 20 cm? 
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3.2.Alteració de l’estat de moviment. Les lleis de Newton descriuen l’efecte de 

les forces sobre els cossos rígids. 

- 1a llei de Newton o llei de la inèrcia. Si sobre un cos no actua cap força 

o la resultant de les forces que actuen sobre ell és nul·la, aquest cos manté el seu 

estat de repòs o moviment rectilini i uniforme (MRU). 

- 2a llei de Newton o llei fonamental de la dinàmica: l’acceleració d’un 

cos és directament proporcional a la resultant de les forces aplicades sobre ell i 

inversament proporcional a la seva massa. F = m · a 

- 3a llei de Newton o llei d’acció -reacció: si un cos fa una força (acció) 

sobre un cos altre, aquest segon cos farà una força (reacció) sobre el primer de la 

mateixa intensitat, mateixa direcció i sentit contrari. 

 

Exercici 7. La nostra experiència indica que perquè un objecte estigui en moviment cal 

aplicar força sobre ell, i que tots els objectes tendeixen a parar si no s’aplica cap força 

sobre ell. Contradiu això la primera llei de Newton. 
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Exercici 8.  Si una pilota de 400 g surt amb una acceleració de 15 m/s
2
, quina força s’ha 

aplicat sobre ella. 

 

 

 

 

 

Exercici 9. Quina acceleració adquirirà una roda de 6 kg sobre la que s’aplica una força 

de 5 N. 

 

 

 

 

 

Exercici 10. Explica un exemple on es posi de manifest la tercera llei de Newton. 
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 Sobre les forces:          
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