


 Les màquines són objectes que utilitzem per 

estalviar temps o esforç a l’hora de fer 

tasques. Algunes ens permeten fer coses que 

serien impossibles de fer sense el seu ajut. 

Hi ha màquines que serveixen per exercir 

força, unes altres, per comunicar-nos i 

d’altres per desplaçar-nos. 



 Les màquines necessiten energia per 

funcionar.  

 Es necessita l’energia ... 
- Dels nostres músculs per fer funcionar una bicicleta, un 

martell... 

- Petroli per fer funcionar els avions, les motos o els 

cotxes. 

- El gas per fer funcionar la cuina de casa o la calefacció 

- L’electricitat per fer funcionar els electrodomèstics, els 

semàfors...   



 Les màquines estan formades per 

mecanismes, en uns casos senzills i en 

d’altres complexos i sofisticats.  

 El funcionament correcte de la màquina 

dependrà del correcte funcionament de tots 

els seus mecanismes alhora.  
 

 Les màquines poden ser simples o compostes. 



 Les màquines simples estan formades per una 

sola peça o per molt poques. Ens ajuden a 

exercir força d’una manera més eficient. 
 

 Aquestes són: 

- La palanca 

- El pla inclinat 

- La roda 

- La politja 

 



 Les màquines compostes estan formades per 

moltes peces com engranatges, motors, 

circuits elèctrics o per més d’una màquina 

simple.  
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 És una barra que gira al voltant d’un punt que 

es diu punt de suport.  

Hi ha diversos tipus de palanques, segons on 

està situat el punt de suport i el lloc on 

s’exerceix la força. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXsGgfJYDW0


PALANCA DE PRIMER GRAU 

PALANCA DE SEGON GRAU 

PALANCA DE TERCER GRAU 



 És simplement una rampa, és una superfície 

que uneix dos nivells situats a diferents 

alçades.  

 El pla inclinat facilita la pujada o baixada de 

persones, animals o objectes.   

https://www.youtube.com/watch?v=gzsEog9_fWE


 És una peça de fusta o metall que té forma de 

prisma i que acaba amb un angle agut. És un 

doble pla inclinat. 

 Serveix per trencar o dividir coses sòlides o per 

calçar algun objecte com per exemple una 

porta.   



 La roda és una màquina simple i, també, un 

component de les màquines compostes. 

 Consisteix en una peça circular que gira al 

voltant d’un eix. 

 S’utilitzen perquè permeten disminuir molt la 

força de fregament amb el terra.  



Una corriola o politja  és una màquina simple 

que consisteix en una roda amb un canal a la 

vora, pel qual es fa passar una corda o cable i 

que a més és mòbil al voltant del seu eix 

central. 

 La politja canvia la direcció en què caldria 

aplicar la força per moure un objecte.  
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