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Per què una unitat anomenada 
Més alt, més ràpid, més fort? 
Davant la pregunta de com ho va fer per córrer tant ràpid a la seva època, 
Sebastian Coe, llegenda de les curses de mig fons, doble campió olímpic 
dels 1500 m als anys 80, va contestar que “va seleccionar molt bé als seus 
pares”. 

El codi genètic marca les possibilitats d’un ésser humà. En aquest sentit, 
Anastasia Liukin, or olímpic en el concurs individual de gimnàstica 
artística de Pequín 08 ho ha tingut fàcil, al ser la filla de Valeri Liukin i 
d’Anna Kotchneva, els dos millors gimnastes de finals dels 80. La 
genètica és la base de les qualitats de tots els participants en els mundials 
d’atletisme de Berlín 09, amb Usain Bolt com estrella. També ho és en el 
cas d’altres cracks com el nedador Michel Phelps o la saltadora Yelena 
Isinbayeva. I en el cas d’un organisme definit per un alt percentatge de 
greix, determinarà que mai serà campió olímpic de marató.  

Però, a banda dels gens,  ha d’haver-hi alguna cosa més, almenys si es vol 
viure en l’Olimp dels déus de l’esport. La genètica és la base de tots els 
participants en els mundials d’atletisme de Berlín, amb Usain Bolt com 
estrella. També la d’altres cracks, com el nedador Michel Phelps o la 
saltadora Yelena Isinbayeva. Cal afegir dures sessions d’entrenament per 
millorar les innates aptituds físiques i la tècnica. Disciplina, ambició i 
tolerància davant de la frustració i de l’estrès són altres dels components 
que formen el còctel d’un campió o campiona.  

L’esportista desenvolupa la seva capacitat per a adaptar-se a les 
característiques d’una determinada disciplina, i per fer-ho, els talents han 
d’exprimir les seves característiques. Bolt té una alçada de 1,96 m, té les 
dimensions d’un jugador de bàsquet, però és capaç de moure les seves 
extremitats tant ràpid com un velocista petit, diu Xavier Balius, 
responsable del departament de biomecànica del Centre d’Alt Rendiment 
(CAR) de Sant Cugat. A l’aigua, Phelps es desplaça com un peix: té les 
mans i els peus molt grans, com palanques, i el tronc allargat. Ha 
aconseguit també perfeccionar el cop d’aleta del dofí que li permet sortir 
molt ràpid dels viratges.  

(Adaptació de l’article “Deportistas sin límites”, La Vanguardia 23 agost 
2009). 

Gràcies a la fisiologia, la psicologia i la física, la ciència ha revolucionat 
l'esport, donant-nos un millor coneixement dels processos que tenen lloc 
en el cos humà per a millorar l'entrenament dels esportistes. 
 
El CAR de Sant Cugat és un exemple de com la utilització de la ciència 
influeix en el rendiment dels esportistes. El departament de biomecànica 
es dedica a preparar els esportistes millorant la seva tècnica per a 
aconseguir els millors resultats possibles. La biomecànica estudia les 
forces que actuen sobre el cos humà i l'equipament esportiu, i els efectes 
que aquestes forces produeixen. Les forces externes (per exemple la que 
exerceix un ciclista sobre el pedal) es mesuren utilitzant sensors que 
converteixen la força en un senyal elèctric. Les forces internes exercides 
pels músculs són més difícils de mesurar, però poden ser calculades 
mitjançant una tècnica anomenada dinàmica inversa. Si es coneix la 
massa de cada part del cos humà i es mesura l'acceleració del moviment, 
llavors es poden calcular les forces. Les dades posició-temps 



 

 

ARF Física en context 

2 

enregistrades en un vídeo es poden utilitzar per a calcular les 
acceleracions de cada segment del cos. 

El CAR 

El següent enllaç mostra la pàgina web del CAR. Des de la pestanya 
Serveis podreu accedir als serveis científics on apareix informació del 
departament de biomecànica del CAR 

https://www.car.edu/ 

Introducció dels principis i procediments físics  

En aquesta unitat, estudiareu la física del moviment, i de la força. També 
aprofundireu en el coneixement d’aquests conceptes, aplicant-los a la 
resolució de problemes reals. Molts dels conceptes, ja familiars de l’ESO, 
com ara els de força, són fonamentals per a la física, i apareixeran en 
quasi cada unitat del curs.  

Realitzareu pràctiques, recerques diverses i tractareu les dades amb 
l’ordinador. Aprendreu a utilitzar els gràfics no només per a presentar 
dades sinó també per a extreure informació addicional d’un conjunt de 
mesures, i, tal com fan els investigadors de l’esport, utilitzareu programes 
d’ordinador per a analitzar diverses activitats esportives . 
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1 Preparats, llestos ... 

La cursa d’Usain Bolt 

La cursa de Bolt durant els Jocs Olímpics de Pequín va ser espectacular. 
Aquest vídeo us permet tornar-la a viure de nou. 

http://www.youtube.com/v/lmTZkVMtb7U 

Els atletes d'una cursa de 100 m llisos es recolzen sobre els tacs de 
sortida. En sentir el tret de sortida s'impulsen cap endavant tan fort com 
poden per tal d'intentar fer la cursa el més ràpid possible. Els atletes fan 
una força sobre el tac. Una pilota de tennis fa una força sobre el trenat 
d’una raqueta a l’impactar en ella, una jugadora de voleibol en restar la 
sacada de l'equip contrari contacta amb la pilota, una saltadora de 
trampolí cau per la força, vertical i avall, que la Terra fa sobre ella. En 
tots aquests casos podem veure com les forces sorgeixen de la interacció 
entre dos objectes. 

1.1 Forces en totes direccions 
Quan els corredors de la cursa dels 100 m llisos inicien el seu moviment 
fan una "força cap enrere" sobre el tac, però acceleren cap endavant 
perquè els tacs exerceixen sobre els corredors una "força cap endavant". 
 
La força és un exemple de magnitud, és a dir de propietat que pot ser 
mesurada i quantificada. 

Les magnituds i les unitats 

El Sistema Internacional d’Unitats (SI) permet assignar a cada magnitud 
la seva corresponen unitat. L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa us mostra en detall aquest sistema d’unitats tant utilitzat. La 
mateixa pàgina web parla de quines són les unitats que s’utilitzen, de com 
es defineixen aquestes unitats i de quins són els prefixos que es poden 
utilitzar. 

http://formules.epsem.upc.edu/es/simbols/en-catala/unitats-basiques-del-
sistema-internacional 

Hi ha propietats que només cal donar el seu valor numèric per a 
quantificar-les de manera correcta. Parlem aleshores de magnituds 
escalars. La temperatura i la massa en són exemples. 
 
Tal com hem vist, en el cas d'un corredor de 100 m parlem de "força cap 
endavant" i de "força cap endarrere". La força és una magnitud que, a 
banda del valor numèric, cal indicar-ne també la direcció i el sentit en què 
té lloc aquesta. La força és un exemple de magnitud vectorial que ve 
descrita per un vector (Figura 1). En les magnituds vectorials són tan 

Figura 1.  Representació d’un 
vector 
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importants la direcció i el sentit com el seu mòdul (longitud del vector) 
que indica el valor numèric de la força.  

Quan es mesuren magnituds vectorials hem de tenir cura de com s'orienta 
l'instrument de mesura: un clar exemple és que no es pot mesurar el pes 
d'un objecte amb una molla horitzontal, però si es mesura la temperatura 
d'un malalt, no importa la direcció en què apunta el termòmetre.  

ACTIVITAT 1 Vectors i escalars 

Feu una llista de totes les magnituds físiques que conegueu (no 
només mecàniques). Anoteu les unitats SI al costat de 
cadascuna. Tot seguit feu una taula amb dues columnes amb 
els títols "Vector" i "Escalar" i situeu cada magnitud en la 
columna correcta. 

1.1.1 Parelles de forces 

Durant la cursa, l’atleta empeny amb els seus peus cap endarrere sobre el 
terra i aquest empeny l’atleta cap endavant. En remar, el rem empeny 
l’aigua cap endarrere i aquesta  empeny la barca cap endavant. Un tirador 
dispara la seva pistola i, en sortir la bala cap endavant, l’arma retrocedeix 
degut a la força que fa la bala sobre la pistola. En tots aquests casos, les 
forces apareixen per la interacció entre dos cossos i sempre apareixen en 
parelles que actuen sobre cossos diferents. 
 

ACTIVITAT 2 Quin carret fa més força en xocar?   

Quan xoca un objecte amb un altre apareix una força 
d'interacció entre ells, però quin objecte fa més força quan 
xoquen? 

L'estudi acurat de les forces que apareixen en la interacció entre dos 
cossos mostra que: 

 Actuen sobre cossos diferents. 

 Són iguals en mòdul. 

 Tenen la mateixa direcció però sentits oposats. 

Aquestes particularitats de les forces queden recollides en la tercera llei 
del moviment de Newton o llei d’acció i reacció que estableix que: 

"Totes les forces resulten de la interacció entre dos objectes. Si un 
objecte exerceix una força sobre un altre, aquest exerceix sobre el 
primer una altra força. Aquestes dues forces, que actuen sobre 
cossos diferents, són iguals en magnitud i direcció però estan 
dirigides en sentits oposats". 

Fixeu-vos en la Figura 2. L’atleta empeny el tac amb una força TAF   i el 

tac fa una força ATF   sobre l'atleta  d'igual intensitat, en la mateixa 
direcció, però en sentit oposat. Matemàticament escriuríem 

 ATTA FF    

Figura 2. Parella de forces: Sobre el 
peu de l’atleta actua la força que fa el 

tac ( ATF  ), sobre el tac actua la força 

que fa l’atleta amb el peu ( TAF  ) 
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on la fletxa sobre el símbol de la magnitud indica que aquesta és una 
magnitud vectorial. 

Quan camineu interactueu amb el terra i aquest, de manera simultània, 
interactua sobre vosaltres amb una força d’igual intensitat però sentit 
contrari. Així mateix, quan nedeu, interactueu amb l’aigua empenyent-la 
cap endarrere mentre que l’aigua us empeny cap endavant; vosaltres i 
l’aigua us empenyeu simultàniament. En cada cas hi ha una parella de 
forces, una acció i una reacció que defineixen una interacció entre dos 
cossos. No importa a quina de les dues forces anomenem acció o reacció, 
l’important és adonar-se que cap d’elles existeix sense l’altra. 

Qüestions 

1 Quan xuteu una pilota, quines forces d’acció – reacció intervenen? 
Quina d’elles és més gran? 

2 Penseu en tres activitats esportives. Dibuixeu les parelles de 
forces d’acció – reacció que hi ha presents i indiqueu clarament  
què realitza força sobre què.  

3 Quines són (segons la tercera llei de Newton) la parella de forces 
implicades quan un saltador de trampolí xoca amb l'aigua. 

 

1.1.2 El pes i la força normal 

Quan una saltadora salta d'un trampolí i cau en caiguda lliure, apareix una 
parella de forces gravitatòries resultants de la interacció entre ella i la 
Terra (Figura 3). La força vertical i cap avall que fa la Terra i que actua 

sobre la saltadora ( STF  ) és de la mateixa intensitat que la força cap 
amunt que fa la saltadora sobre la Terra ( TSF  ). La força dirigida cap avall 
que actua sobre la saltadora de trampolí és la responsable que aquesta 
caigui. Aquesta força s'anomena força gravitatòria o pes. 

Quan un ciclista fa equilibris, per exemple, sobre la roda de darrera, 
també hi ha una parella de forces que són el resultat de la interacció entre 
la roda i el terra. La roda exerceix una força cap avall sobre el terra i el 
material del terra origina una força cap amunt, d'igual mòdul, sobre la 
roda. De nou estem davant d'un exemple d'interacció entre dos cossos 
d'acord al que estableix la tercera llei de Newton. Aquesta força és 
l'anomenada força normal (Figura 4). 

La força normal és una força que exerceix tota superfície sobre la qual s'hi 
recolza un objecte i no permet que l'objecte la travessi. Evidentment, hi ha 
un límit a la força que pot fer la superfície. Aquest depèn del material de 
què estigui feta la superfície. La normal és sempre perpendicular a la 
superfície de recolzament i el seu mòdul es representa amb la lletra N. 

Qüestions 

4 La força normal és la parella d’acció – reacció de la força pes? 
Justifiqueu la vostra resposta. 

5 Dibuixeu les parelles d’acció – reacció de la Normal i el Pes que 
actuen sobre la Figura 4. Expliqueu de manera clara què fa 
cadascuna de les forces i sobre què actua.  

 

Figura 3. Parelles de forces 
presents durant el salt de trampolí 

Figura 4. La força 
normal, N ,  neix de la 

interacció entre la roda i 
el terra 

 



 

 

ARF Física en context 

6 

Qüestions 

6 Una jugadora de bàsquet llança una pilota a cistella. Descriviu les 
parelles de forces involucrades en el moment del llançament i 
mentre la pilota està a l’aire. 

7 Un llibre pesa 15 N i està en repòs damunt d’una taula. Quant val 
la força normal? Justifiqueu la resposta. 

 

1.1.3 La força de fricció 

Abans de començar la cursa, el corredor avança amb passes fermes cap a 
la línia de sortida. Prèviament ha escollit les sabatilles esportives més 
adequades per a la pista, per tal d'augmentar l'adherència. És important 
que en fer cada pas no rellisqui per tal de poder avançar més i millor i 
poder guanyar la cursa. 

 
La força d'interacció entre dues superfícies 
(sabatilles i el terra per exemple), es deguda 
a les irregularitats i imperfeccions de les 
superfícies i per tant depèn de les 
característiques de les superfícies de 
contacte. Aquesta força s'anomena força de 
fricció o fregament i apareix entre dues 
superfícies que llisquen o intenten lliscar 
entre elles.  

Quan les superfícies estan en repòs, es diu 
que existeix una força de fricció estàtica, 

ef . Experimentalment es pot observar que 

aquesta força pot variar des de 0 fins a un 

valor màxim, màxef , , que és proporcional a 

la força normal que fa una superfície sobre 
l’altra. Així 

 Nf emàxe ,  

on la constant de proporcionalitat e és el 

coeficient de fricció estàtica i N la força 
normal. Aquest coeficient, tal com mostra la 
Taula 1, depèn de al naturalesa del material 
de les superfícies en contacte. 

En general, la força de fricció estàtica tindrà 
un valor donat per l’equació 

 Nf ee    (1) 

Quan hi ha un moviment entre les 
superfícies, apareix una força de fregament 

dinàmica  o cinètica, Cf ,  donada per 

 Nf cc    

Materials en contacte 

Coeficient de 
fricció estàtica 

e  

Coeficient de 
fricció dinàmica 

c  

Gel//Gel 0,1 0,03 

Vidre//Vidre 0,9 0,4 

Fusta//Cuir 0,4 0,3 

Fusta//Pedra 0,7 0,3 

Fusta//Fusta 0,4 0,3 

Acer//Acer 0,74 0,57 

Acer//Gel 0,03 0,02 

Acer//Llautó 0,5 0,4 

Acer//Tefló 0,04 0,04 

Tefló//Tefló 0,04 0,04 

Cautxú//Ciment (sec) 1,0 0,8 

Cautxú//Ciment (humit) 0,3 0,25 

Coure//Ferro (fos) 1,1 0,3 

Esquí (encerat)//Neu (0ºC) 0,1 0,05 

Articulacions humanes 0,01 0,003 

Taula 1. Coeficients de fricció entre diferents materials (Font 
Wikipèdia) 
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on c és el coeficient de fregament dinàmic i N la força normal. La Taula 

1 mostra com també aquest coeficient depèn de la naturalesa del material 
de les superfícies de contacte.  

 

Qüestions 

8 Trobeu tres situacions en les quals actua la fricció estàtica i tres 
situacions en què actua la fricció cinètica. Feu un esquema de les 
diferents situacions, dibuixeu la força de fricció en cada cas i 
justifiqueu-la. 

9 La fricció, encara que és una força que s'oposa al moviment, per 
què és necessària per poder caminar o córrer. Expliqueu també 
per què és necessària per anar en bici, per poder prendre un 
revolt o per aturar-se. 

10 El coeficient estàtic de les sabatilles d’un corredor de la prova dels 
10.000 metres i el terra és de 0,4.  El corredor té un pes de 620 N. 
Feu un dibuix de les forces que actuen sobre el peu-sabatilla del 
corredor i calculeu la força de fricció estàtica màxima.  

Solució: 248 N 

11 Expliqueu tres situacions en les quals és desitjable minimitzar la 
fricció. 

12 Una esquiadora de 600 N de pes, amb els esquis acabats 
d’encerar, està aturada damunt la neu. Una amiga l’empeny i 
provoca que es mogui. 

(a) Quin és el valor mínim de la força que ha de fer l’amiga per 
aconseguir moure  l’esquiadora? 

(b) Un cop en moviment, quin és ara el valor de la força de 
fregament? 

DADA: Tingueu en compte les dades de la Taula 1. 

Solució: 60 N 
Solució: 30 N 

13 El disc amb què es juga a l’hoquei sobre gel té un pes aproximat 
de 1,6 N i el coeficient de fregament dinàmic d’aquest amb el gel 
és de 0,05.  

(a) Quin és el valor de la força de fregament? 

(b) Si el coeficient estàtic de fregament és de 0,06, quina ha de 
ser la força mínima que cal fer amb l’stick per a posar-lo en 
moviment? 

Solució: 0,08 N 
Solució: 0,1 N 

 

 

1.2 El tret de sortida 
Hi ha atletes que resten immòbils davant dels tacs de sortida concentrant-
se uns moments abans d’iniciar la cursa. Sobre ells, tal com mostra la 
Figura 4,  actua la força gravitatòria, i la força normal. Els atletes estan en 
repòs i una força “cancel·la” a l’altra. En el joc d’estirar la corda, els dos 
equips lluiten per veure qui guanya tibant de la corda en sentits oposats, 
però la corda romanen repòs. De nou la força que fa un equip en un sentit 
cancel·la la que fa l’altre en sentit contrari (Figura 5).  

Figura 5. 1F és la força que fa 

l’equip 1 que cancel·la la força 

que fa l’equip 2, 2F  
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Aquests exemples mostren que les forces es poden sumar. A l’hora de 
fer aquesta suma cal tenir en compte però, el caràcter vectorial de les 
forces. Tant en un exemple com en l’altre, la suma de les forces, la força 
resultant, és nul·la. Es diu que quan la força resultant o força neta que 
actua sobre un cos és zero, el cos està en equilibri. Matemàticament es 
pot escriure: 

   0F  

Qüestió 

14 Un boxejador dóna un pes de 800 N abans del combat.  

(a) Si aquest boxejador s’enfila damunt de dues balances i 
reparteix el pes per igual entre elles, què indicarà cada 
una?  

(b) Si recolza més el pes en una d’elles que en l’altra, què 
marcaran ara les balances? 

 

 

ACTIVITAT 3 La regla de l’equilibri   

Un operari es troba damunt d’una bastida aguantada per un 
conjunt de cordes. Quina és la força que fa cada corda? 

Si es coneixen separadament cada una de les forces aplicades sobre un 
objecte en repòs, es pot predir si aquest restarà en repòs o no. Només cal 
sumar les forces i buscar la força resultant. Si aquesta és zero, el cos 
romandrà en repòs, però en cas contrari el cos accelerarà. 

ACTIVITAT 4 Forces sobre un cos   

Les forces que actuen sobre un cos poden equilibrar-lo o 
accelerar-lo. Dibuixeu les forces que actuen sobre una sèrie de 
cossos (diagrama de forces), trobeu la força resultant que actua 
sobre cadascun d’ells i determineu si estan en equilibri o 
accelerats. 

En córrer, els atletes empenyen el tac clavat a la pista cap endarrere, i 
aquests els empeny cap endavant produint una força resultant no nul·la 
que els permet avançar.  

Qüestió 

15 Un cavall ha estudiat física i un bon dia, mentre es disposava a 
tibar la carreta, li comenta a un altre cavall amic seu: “El meu amo 
em vol fer tibar aquest carro, però és perdre el temps, ja que si jo 
faig una força F sobre el carro, aquest fa una força d’igual 
intensitat en sentit contrari, de manera que les forces s’equilibren. 
D’aquest fet en resulta que, faci la força que faci, el carro i jo 
estarem en repòs”. Quina és l’errada en l’argument del cavall? 
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ACTIVITAT 5 La força de fregament   

La fricció és una força que actua entre dues superfícies que 
llisquen o intenten lliscar entre si. Aquesta força depèn del tipus 
de superfície i de la força normal que actuï entre les superfícies  

 

1.2.1 El canvi de moviment 

En el moment del tret de sortida cal una força neta diferent de zero que 
actuï sobre els atletes per aconseguir que accelerin. Així mateix cal una 
força neta no nul·la per a posar en moviment la pedra de granit en el 
cúrling o bé per aturar-la. Un cop llançada, la pedra de granit del cúrling 
llisca sobre el gel sense necessitat d’aplicar-li una força i si no hi hagués 
cap fregament lliscaria indefinidament. Cal una força neta, en aquest cas 
el fregament o l’impacte amb una altra pedra, per a aturar-la.  

Aquest fet i d’altres de semblants, queden recollits en la  primera llei de 
Newton: 

"Qualsevol objecte continua en el seu estat de repòs o de 
moviment rectilini amb velocitat constant, excepte si sobre ell 
actua una força neta diferent de zero". 

La primera llei de Newton afirma que si un objecte es mou amb velocitat 
contant al llarg d’una línia recta, la força neta és zero i aquesta és 
precisament la definició d’equilibri, que en aquest cas s’anomena 
equilibri dinàmic, per tal de diferenciar-lo de l’equilibri estàtic que es 
dóna quan l’objecte està en repòs. 

La tendència que presenten els cossos a no canviar el seu estat de 
moviment, és a dir, a mantenir el repòs o un moviment rectilini amb 
velocitat constant, és la inèrcia.  La inèrcia és una propietat de tots els 
objectes. Quant més gran és aquesta, més resistència hi ha a canviar 
l’estat de moviment. Així, per a un porter d’hoquei sobre gel , és més fàcil 
aturar el disc que aturar un jugador contrari que topa amb ell.  

 

ACTIVITAT 6 Galileu i la inèrcia                                         

La primera llei de Newton també es coneix amb el nom del 
Principi d'inèrcia de Galileu. Galileu fou un dels primers 
científics a tractar, en base a arguments científics, el problema 
del moviment i de les forces. El text  de l’Activitat mostra un 
diàleg entre diferents personatges que es qüestionen sobre el 
problema del moviment. 

La primera llei de Newton descriu el comportament dels objectes quan 
una força neta nul·la actua sobre ells. Però, què passa exactament quan 
apareix una força neta no equilibrada? 
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Qüestions 

16 Un ciclista es mou cap a la dreta a velocitat constant. La força 
asfalt – rodes és de 500 N cap endavant. Quin és el valor de la 
força de fricció (cap enrere) que fa l’aire sobre el conjunt bicicleta 
+ ciclista? Si el ciclista, juntament amb la bicicleta tenen un pes de 
850 N, quin és el coeficient de fregament amb el terra? 

Solució: 500 N 
Solució: 0,6 

17 En una de les proves de “l’home més fort del món”, els 
participants han d’arrossegar un camió de 15.000 N de pes una 
certa distància. Si el coeficient de fregament de les rodes amb la 
pista de formigó és de 0,8, quina força horitzontal han de fer per 
arrossegar-lo a velocitat constant? 

Solució: 12000N 
 

1.2.2 La cursa comença 

D'acord amb la primera llei de Newton, una força no equilibrada provoca 
un canvi en l'estat de moviment d'un cos. En el cas de l'atleta dels 100 m 
llisos, en el moment en què sona el tret de sortida, deixa l'estat de repòs i 
es posa en moviment, adquirint una certa velocitat. La força aplicada pel 
tac sobre l'atleta provoca en aquest un canvi de velocitat que té lloc en un 
cert interval de temps (que sol estar al voltant d'una dècima de segon). 

En física es defineix una magnitud associada al canvi de velocitat en un 
interval de temps, l’acceleració a  

 
0

0

tt

vv
a




     

on v és la velocitat final, 0v és la velocitat inicial i (
0tt  ) l’interval de 

temps durant el qual varia la velocitat. L’acceleració, en el sistema 
internacional d'unitats, es mesura en m·s-2.  

Canviar l’estat de moviment d’un atleta, d’una pilota de bàsquet o de 
tennis no sempre és igual de fàcil. Per a produir el mateix canvi de 
velocitat sobre un atleta o sobre una pilota de tennis cal aplicar forces 
diferents, més gran per a l’atleta i menor per a la pilota de tennis. Això és 
així d’acord amb el principi d’inèrcia de Galileu: l’atleta té més inèrcia 
que la pilota de tennis, i per tant, costa més canviar el seu estat de 
moviment. Aquesta inèrcia va associada a la quantitat de matèria, és a dir, 
a la massa que té el cos al qual es vol canviar l’estat de moviment. 

La segona llei de Newton estableix que 

“L’acceleració d’un objecte és inversament proporcional a la 
massa d’aquest i directament proporcional i en la mateixa 
direcció a la força neta aplicada”. 

Aquesta relació es pot escriure matemàticament de la següent forma 

 
t

v
mmaF



   (3) 
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on F representa la força resultant que actua sobre l’objecte i m és la 
massa de l'objecte. 

0vvv  és la variació de la velocitat i 

0ttt  l’interval de temps durant el que s’aplica la força. 

Com que la força és una magnitud vectorial i la massa una magnitud 
escalar, l'acceleració és també una magnitud vectorial. Així, l'Equació 3 
s'expressa per 

 
t

v
mamF



   (3a) 

En el Sistema Internacional d’unitats, les forces es mesuren en Newtons 
(N) on 1 N = 1kg·1m·s-2  

Exemple resolt 

Una pilota de tennis de 120 g de massa arriba a una raqueta a una 
velocitat de 5 m·s-1 i retrocedeix en sentit contrari a 25 m·s-1 . Si el temps 
de contacte és de 0.015 s, quina força mitjana ha exercit la raqueta sobre 
la pilota?    

Resolució. 

Comencem trobant l’acceleració de la pilota. Per a  fer el càlcul, cal tenir 
en compte que quan la velocitat canvia de mòdul, també ho fa de sentit, ja 
que la pilota retrocedeix. Si prenem com a sentit positiu el sentit incident 
de la pilota, quan aquesta rebota tindrà una velocitat de – 25 m·s-1. Així 

 22000
015,0

)525( 






 sm
t

v
a  

Un cop calculada l’acceleració, la força es pot determinar fent servir la 
segona llei de Newton (Equació 3) 

 NmaF 240)2000(12,0   

La força mitjana que exerceix la raqueta sobre la pilota és de 240 N. El 
signe negatiu indica que la força actua en sentit contrari a l’inicial. 

Qüestions 

18 Un corredor de 65 kg inicia una cursa accelerant cap endavant a 
raó de 2 m·s-2. Quina força neta ha actuat sobre el seu cos?  

Solució: 130 N  

19 Una jugadora de tennis atura una pilota de 0,024 kg amb la 
raqueta. La pilota frena amb una acceleració de 12200 m·s-2.  
Calculeu la intensitat, la direcció i el sentit de la força exercida 
sobre la pilota i la intensitat, la direcció i el sentit de la força 
exercida sobre la raqueta. 

Solució: 293 N 
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Qüestions 

20 Un objecte de 2 kg llisca per sobre d’una superfície amb una 
velocitat de 10 m/s i s’atura en 5 s. Quin és el valor de la força que 
l’atura? Doneu el mòdul, direcció i sentit d’aquesta. 

Solució: 4 N 

21 Calculeu: 

(a) Un cos experimenta una acceleració de 3 m/s2 quan sobre 
ell actua una força F. Quina és la seva acceleració si la 
força es duplica? 

(b) Un segon cos experimenta una acceleració de 9  m·s-2 sota 
la influència de la força F. Quina relació existeix entre les 
masses dels dos cossos?  

(c) Si els dos cossos s’uneixen, quina acceleració produirà la 
força ?  

Solució: m1/m2 = 3 
Solució: 2,25 m·s-2 

 

Les lleis del moviment a la ISS 

Els següents vídeos estan gravats per astronautes durant la seva estada a 
la ISS (International Space Station). En ells us mostren amb més detall el 
significat de les lleis del moviment. 

http://www.youtube.com/watch?v=xO70CCH68t8 

http://www.youtube.com/watch?v=e4erR6NtJhA 

També podeu accedir als vídeos des de la web de la ESA 

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/ISS_DV
D_Lesson_series 

 

1.2.3 L’atleta s’impulsa 

En el moment del tret de sortida, el corredor s'impulsa cap endavant, la 
saltadora s'impulsa amb el trampolí per tal d'executar el seu salt, una 
tennista retorna la pilota cap el contrari. En tots aquests casos, la força 
produeix canvis en el moviment. 
 
Newton no va mencionar mai la paraula acceleració en l'enunciat de la 
segona llei del moviment, sinó que parlava de "el ritme de canvi del 
moviment és proporcional a la magnitud de la força que el produeix". 
S'entén millor què vol dir això del "ritme de canvi del moviment" si es 
reescriu l'Equació 1a en termes de la velocitat 

 
ott

vvm
amF





)( 0

 

on s'ha suposat que la massa no canvia i la velocitat ha variat de 0v a v en 
un interval de temps t . Aplicant la propietat distributiva a l'equació 
anterior, es pot escriure 
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 0
  (4) 

Segons l'Equació 4, la força és igual a la variació d'una magnitud que 
s’expressa pel producte de la massa i la velocitat del cos. Aquesta 
expressió està més d'acord amb la descripció que va fer Newton. És el que 
anomenà "ritme de canvi del moviment". 
 
Actualment, en física, el producte de la massa d'un cos per la seva 
velocitat s'anomena moment lineal o quantitat de moviment. Aquesta 
magnitud física és una magnitud vectorial, ja que la velocitat és un vector 
i la massa és una magnitud escalar. Es representa pel símbol p i és un 

vector que té la direcció i el sentit de la velocitat. El seu mòdul s'expressa 
matemàticament com 

 mvp     (5) 

on m és la massa del cos i v  la seva velocitat. Les unitats de la quantitat 
de moviment en el SI són kg·m·s-1. 

Tenint en compte la definició de la quantitat de moviment, la segona llei 
del moviment es pot escriure de la següent manera 

 
0

0

tt

pp
F




  

on el numerador representa el canvi en la quantitat de moviment p del 

cos en l'interval t . Així, la segona llei de Newton es pot escriure com 

 
t

p
F




    (6) 

L'Equació 6 mostra matemàticament allò que Newton va expressar com a 
"ritme amb què la quantitat de moviment d'un cos canvia". 
 
Considereu de nou l'Equació 6. Fent una mica d'àlgebra, es pot escriure 

 ptF     (7) 

El producte tF , de la força per l’interval de temps durant el qual 
s'exerceix la força, és una altra magnitud física anomenada impuls de la 

força i es representa per la lletra I . Així, l'Equació 7 es pot escriure 

 )( vmpI    (8) 

L’Equació 8 defineix el que s'anomena teorema impuls - quantitat de 
moviment. Aquesta equació mostra que l'impuls de la força produeix una 
variació en la quantitat de moviment o en el moment lineal del cos sobre 
el qual actua. Tant l'impuls com la quantitat de moviment són magnituds 
vectorials i per tant, per a definir-les, cal especificar la direcció, el sentit i 
el mòdul. El teorema impuls-quantitat de moviment és aplicable a 
qualsevol escala i a qualsevol tipus d'interacció. El concepte d'impuls és 
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particularment útil quan s'analitzen impactes o col·lisions entre objectes 
tal com veureu en la propera unitat. 

Qüestions 

22 Quines són les dues possibles unitats per a l'impuls i per a la 
quantitat de moviment en el SI? 

23 Per què els instructors de salt amb paracaigudes ensenyen, 
primer de tot, que cal flexionar les cames en contactar amb el 
terra? 

24 Quan es recull una pilota de criquet a gran velocitat fa menys mal 
si les mans van cap enrere en el moment de l'impacte. Per què 
passa això? NOTA: la bola de criquet, com la bola de la pilota 
basca són de les més dures de tots els esports. 

25 Un astronauta equipat té una massa de 180 kg. Si es mou per 
l'espai a una velocitat de 2 m·s-1,  

(a) quin és el seu moment lineal? 

(b) quina serà la variació de la quantitat de moviment de 
l'astronauta si canvia la seva velocitat a 5 m·s-1; -5 m·s-1; 0 
m·s-1 

Solució: 360 kg·m·s-1 
Solució: 540 kg·m·s-1, -1260 kg·m·s-1, - 360 kg·m·s-1 

26 Un astronauta agafa un panell solar de la ISS de 80 kg i l'empeny 
fins assolir una velocitat de 0,3 m·s-1. Quin impuls ha comunicat 
l'astronauta al panell? 

Solució: 24 N·s 

27 Una pilota de tennis de 120 g de massa arriba a una raqueta a 
una velocitat de 10 m·s-1 i retrocedeix en sentit contrari a 25 m·s-1 . 
Si el temps de contacte és de 0.012 s, quina força mitjana ha 
exercit la raqueta sobre la pilota? Quina ha estat la variació de la 
quantitat de moviment de la pilota? 

Solució: -350 N 
Solució: -4,2 N·s 
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Representació gràfica de l’impuls d’una força 

Si es representa la força que actua sobre un cos en funció del temps 
(gràfic Força-temps o gràfic F-t), el valor de l’impuls que produeix la 
força en un interval de temps és l’àrea tancada en aquest l’interval. 

En la Figura 6 es mostra el gràfic F-t d’una força constant de 220 N que 
actua sobre un cos durant un cert temps. Aplicant l’Equació 8, l’impuls de 
la força és 1320 Ns. Aquest valor coincideix amb l’àrea sota el gràfic 
entre els instants en què actua la força. 

Quan la força que produeix l’impuls no és constant, l’impuls també es pot 
trobar calculant l’àrea sota el gràfic entre els instants que actua la força. 
En el cas en què una força varia linealment amb el temps (Figura 7), 
l’impuls entre els instants de temps t = 4 s i t = 6 s serà l’àrea del 
rectangle més l’àrea del triangle 

 sNsNtotal Àrea
2

)46(
)80120()46(80


  

Per tant, l’impuls és  

 Impuls  Àrea total 160 N  s   40 N  s  200 N  s  

Figura 6. Representació gràfica de l’impuls d’una força constant 

Figura 7. Representació gràfica de l’impuls d’una força 
no constant 
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Qüestions 

28 Un cos de 4,2 kg es mou a una velocitat de v = 5 m·s-1 en la 
direcció positiva de l’eix OX. De sobte, rep una empenta en la 
mateixa direcció i sentit. La força de l’empenta ve expressada pel 
gràfic de la Figura 8  

(a) Interpreteu el gràfic Força-temps de la Figura  8, explicant 
com varia la força en els diferents intervals de temps. 

(b) Trobeu l'impuls que rep el cos.  

(c) Calculeu la variació de la quantitat de moviment en l’interval 
de 0 a 0,6 s.  

(d) Quina és la velocitat del cos quan la força deixa d'actuar? 

(e) Trobeu la força mitjana que actua sobre aquest cos en 
l'interval de 0 a 0,6 s.  

Solució: 9,6 N·s 
Solució: 9,6 kg·m·s-1 

Solució: 7,3 m·s-1 
Solució: 16 N 

 

 

 

Figura 8. Gràfic F-t  per a la Qüestió 
28 
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2 La cursa 

“Usain Bolt, no només va batre el record del món (9,69 s) i va 
confirmar-se com l'home més ràpid del món en l'hectòmetre en 
els 100 m de Pequín, sinó que a més va igualar la velocitat 
màxima assolida mai per l'home (43,902 km/h), va ser capaç de 
mantenir-la al llarg de més metres, com mai abans s’havia fet, i 
va recórrer els últims 50 m en un temps estratosfèric (4,19 s) 
malgrat la prematura celebració de la victòria. 
 
Des de Barcelona 92, no es fan mesures oficials dels temps 
parcials de les finals olímpiques perquè ningú en vol pagar el 
cost, fet que ha retardat l'anàlisi definitiu de les 41,25 gambades 
de Bolt. La radiografia final s'ha pogut establir gràcies a les 
mesures fetes amb vídeo d'alta resolució del nord-americà 
Jimson Lee (Speedendurance.com). 
 
Una força descomunal! 

Aquesta radiografia mostra que els primers 30 m de Bolt varen 
ser els més ràpids mai assolits durant la conquesta d'un rècord 
mundial. No va alçar el tronc fins a la gambada 13 (25 m) i creuà 
els 30 m en 3,78 s, mostrant una capacitat d'acceleració 
fantàstica. L'acceleració és la fase essencial d'una cursa de 
velocitat. La televisió ha distorsionat la realitat i pretén fer creure 
que el temps de reacció al tret de sortida és rellevant, però no és 
així: només representa un 1% del resultat final, en front del 64% 
de la fase d'acceleració. El que passa és que el temps de 
reacció és l’única dada que els organitzadors donen als 
periodistes i per això només es parla d'aquesta xifra que tan sols 
esdevé rellevant si és inferior a les 100 mil·lèsimes (sortida 
nul·la) o superior a les 200 mil·lèsimes (sortida catastròfica). 

La carrera de 100 m es divideix en tres fases: acceleració (fins 
els 50-60 metres), velocitat màxima (dels 50 als 70-80 metres) i 
desacceleració. La importància relativa de cada fase en el temps 
de la cursa s'ha establert, respectivament, en el 64%, 18% i 
12%. Un velocista d’elit accelera durant un mínim de 50 m i 
assoleix la velocitat punta entre els 50 i 60 m”. 

Adaptació i traducció de "Las 41 zancadas de Bolt", El Periòdico 
(14-10-2008).  

2.1 La cursa de Bolt al detall 
Si analitzem el moviment de Bolt, el nostre mòbil,  veiem que aquest es 
mou segons una línia recta. Diem que presenta una trajectòria rectilínia 
en què s’ha desplaçat des d’una posició inicial (els tacs de sortida) fins a 
una posició final (la línia d’arribada).  

Sovint en física és important parlar de la “distància en una direcció i sentit 
determinats”. Aquesta magnitud és el desplaçament x  

 0xxx   

Figura 9. Gràfic que mostra la 
velocitat d’ Usain Bolt cada 10 m (Font 

El Periódico 14-10-2008)  
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que, en unitats SI, s’expressa en metres. Aquesta magnitud és un altre 
exemple de magnitud vectorial. És fàcil adonar-se que en el cas d’un 
moviment rectilini sense canvi de sentit, com en la cursa de 100 m llisos, 
el mòdul del desplaçament i la distància recorreguda coincideixen 
numèricament. 

Qüestions 

29 Quin ha estat el desplaçament d’Usain Bolt durant la cursa? 

Solució: 100 m 

30 Un excursionista parteix d’una fita A, recorre una distància de 300 
m en sentit est, després continua 500 m en el mateix sentit i 
finalment 400 m també cap a l’est. Quin ha estat el desplaçament? 
I la distància recorreguda?  

Solució: 1.200 m; 1.200 m 

31 L’excursionista de la qüestió anterior fa  l’endemà un altre itinerari 
en què recorre 300 m cap a l’est. Tot seguit, gira cap al nord i fa 
400 m, i finalment retorna al punt de sortida pel camí més curt. 
Quin ha estat el seu desplaçament? Quina distància ha 
recorregut? 

Solució: 0 m; 1.200 m 
 

 

Les velocitats que mostra la Figura 9 són les velocitats mitjanes d’Usain 
Bolt calculades per cada 10 m de desplaçament segons les dades de la 

Taula 2. Matemàticament, es defineix la velocitat mitjana, mv , com 
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   (9) 

on x representa el desplaçament i t el temps que l’atleta tarda en fer 
aquest desplaçament. La velocitat mitjana és un altre exemple de 
magnitud vectorial. Les unitats de la velocitat en el SI són el m·s-1. 

 

ACTIVITAT 7 Una anàlisi acurada de la cursa de Bolt 

Amb les dades de la Taula 2, calculeu la velocitat mitjana 
d’Usain Bolt per a cada tram de 10 m de desplaçament. Doneu 
els resultats en m/s i en km/h. Construïu la gràfica velocitat-
temps amb ajuda d’un full de càlcul 

 

Posició 
inicial 

(m) 

Posició 
final 
(m) 

Temps 
(s) 

0 10 1,85 

10 20 1,02 

20 30 0,91 

30 40 0,87 

40 50 0,85 

50 60 0,82 

60 70 0,82 

70 80 0,82 

80 90 0,83 

90 100 0,90 

Taula 2. Temps parcials cada 10 m 
de la cursa d’Usain Bolt en la final 

dels 100 m llisos de Pekin (Font 
Speedenduarance.com) 
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Qüestió 

32 Calculeu la velocitat mitjana dels diferents atletes de la final dels 
100 m llisos dels Jocs Olímpics de Pequín. Utilitzeu les dades de 
la Taula 3. 

Solució: 10,3 m·s-1; 10,1 m·s-1; 10,1 m·s-1; 10,1 m·s-1; 10,1 m·s-1; 10,0 m·s-1; 
9,99 m·s-1; 9,97 m·s-1 

 
 

 

2.1.1 Velocitat mitjana i velocitat instantània 

En física, les representacions gràfiques juguen un paper molt important. 
L’estudi acurat d’una gràfica permet obtenir moltes dades sobre el procés 
físic que ha tingut lloc així com predir el que pot succeir amb l’ajuda de la 
interpolació i l’extrapolació. 

ACTIVITAT 8 El gràfic posició-temps d’Usain Bolt. 

Amb ajuda d’un full de càlcul i de les dades de la Taula 2, 
construïu el gràfic posició-temps de la cursa de la final dels Jocs 
Olímpics de Pequín d’Usain Bolt.  

El gràfic que obteniu a l’Activitat 8 mostra que per a recórrer els primers 
10 m inverteix 1,85 s, mentre que per a recórrer els 10 m que hi ha entre 
els 60 i 70 m de la cursa tarda només 0,82 s. El gràfic també mostra que el 
pendent en aquests dos trams de la cursa és diferent (més petit en el 
primer cas que en el segon).  

A l’Activitat 7 heu mesurat la velocitat mitjana de Bolt cada 10 m i heu 
vist que aquesta és més petita en els primers 10 m que entre els 60 i 70 m. 
Si ara relacioneu aquests valors amb el gràfic obtingut a l’Activitat 8 
podreu veure que quan la velocitat és més gran, més gran és també el 
pendent del gràfic. Així, en un gràfic posició–temps, el pendent de la 
recta que uneix dos punts permet obtenir el valor de la velocitat mitjana 
entre els dos instants que es consideren 

 
t

x
vPendent m 


  

El gràfic posició–temps que heu obtingut a l’Activitat 8 us permet fer-vos 
noves preguntes i intentar determinar, per exemple, quina velocitat tindrà 
l’atleta als 4 s. Per a respondre a aquesta pregunta es pot utilitzar un 
procés d’interpolació que, en aquest cas consistiria en trobar el pendent 
entre dos instants molt propers, tant propers com fos possible. En fer-vos 
aquesta pregunta, us estant demanant la velocitat en un instant de temps 
concret, és a dir, la velocitat instantània.  

Nota d’estudi 

La geometria proporciona un 
mètode per a determinar el pendent 
d’un gràfic. El pendent es defineix 
com el quocient entre el canvi 
vertical y i el canvi horitzontal 

x  

 
x

y
Pendent




  

 

 

 

 

 Figura 10. Càlcul del pendent en 
un gràfic 

Corredor 
Temps 

(s) 

Usain Bolt 9,69 

Richard Thomson  9,89 

Walter Dix 9,91 

Churandy Martina 9,93 

Asafa Powell 9,95 

Michael Frater 9,97 

Marc Burns 10,01 

Darvis Patton 10,03 

Taula 3. Resultats de la final dels 
100 m llisos de les Olimpíades de 

Pequín 



 

 

ARF Física en context 

20 

Nota d’estudi 

Magnituds instantànies 

A partir d’una magnitud mitjana, 
com la velocitat mitjana, quan 
l’interval de temps es fa molt petit 
(en matemàtiques s’utilitza la 
paraula “infinitesimal”) es parla de 
la velocitat instantània. 

 Matemàticament s’expressa 

t

x
vv otmt 


  limlim 0

 

De manera anàloga es defineix 
l’acceleració instantània 

 
t

v
aa otmot 


  limlim  

Fixeu-vos que la magnitud mitjana 
coincideix amb la magnitud 
instantània quan l’interval de temps 
es fa molt petit (infinitesimal, lim 

0t ). 

Velocitat mitjana i velocitat instantània                     

El programa Geogebra us permetrà aprofundir en aquests conceptes. La 
simulació us permet desplaçar el punt B de la corba, variant així els 
pendents. Fixeu-vos què passa quan el punt B s’atansa cap al punt A 

https://www.geogebra.org/m/w6k6Vfcs 

2.1.2 L’acceleració en la cursa 

Els atletes just després de sentir el tret de sortida surten impulsats cap a la 
línia d’arribada. Tal com heu estudiat abans, la força aplicada pels tacs 
sobre els atletes provoca en ells un canvi de velocitat d’acord amb el que 
estableix la segona llei de Newton. Aquest canvi de velocitat és el que 
s’anomena acceleració. 

Tal com s’ha fet a l’apartat anterior amb la velocitat, es pot definir 
l’acceleració mitjana 

 
o

o
m tt

vv

t

v
a








    (10) 

on v  v  v
0
 representa la variació de la velocitat en un interval de 

temps t . Les unitats de l’aceleració en el SI són m·s-2. 

L’acceleració en un instant determinat  és l’acceleració instantània o 
simplement acceleració, a . 

L’acceleració també és una magnitud vectorial, que té mòdul, direcció i 
sentit. En el llenguatge quotidià, ‘accelerar’ significa “anar més 
ràpidament”, és a dir, “augmentar la velocitat” i “desaccelerar o frenar” 
significa “anar més lentament”, és  a dir, disminuir la velocitat”. En física 
s’utilitza sempre el terme ‘accelerar’ i s’empren els signes adients per 
indicar el sentit del vector acceleració. Una acceleració negativa no 
necessàriament vol dir anar alentint: si quelcom que es mou en sentit 
negatiu experimenta una acceleració en el mateix sentit (acceleració 
negativa), augmentarà la velocitat en aquest sentit i anirà més de pressa!  

Qüestions 

33 Una pilota d’esquaix que viatja a 9,0 m·s–1 horitzontalment cap a la 
dreta és colpejada amb una raqueta que l’atura en 0,003 s. 
Calculeu l’acceleració mitjana de frenada. Dibuixeu totes les 
magnituds vectorials implicades, determinant clarament la seva 
direcció i sentit. 

Solució: -3000 m·s-2 

34 Una pilota de tennis que es mou cap a la dreta a una velocitat de 
5,0 m·s–1 és colpejada amb una raqueta de tennis que l’accelera 
en sentit contrari, adquirint una velocitat de 25 m·s–1 . Si el temps 
de contacte és 0,010 s, calculeu l’acceleració mitjana. Dibuixeu 
totes les magnituds vectorials implicades, determinant clarament 
la seva direcció i sentit. 

Solució: -3000 m·s-2 
 



 

 21 

ARF 
Més alt, més 

ràpid, més fort 

2.2 Representant el moviment 
La gràfica posició–temps permet determinar velocitats, tant 
mitjanes com instantànies. També hom pot representar la 
velocitat en funció del temps. El pendent aleshores permetrà 
calcular l’acceleració mitjana en un interval de temps i, si aquest 
interval es fa molt i molt petit, es podrà calcular l’acceleració en 
un cert instant. 

Qüestions 

35 Trobeu la velocitat del moviment representat en les 
Figures 11a i b utilitzant els valors de Δx i Δt 
representats. Quin tipus de moviment hi ha representat 
en cada cas? 

Solució: 1,0 m·s-1;   2,0 m·s-1;  3,4 m·s-1 

36 Com interpretaríeu: 

(a) un gràfic posició-temps amb més pendent que el 
de la Figura 11a 

(b) un gràfic posició-temps amb pendent cap a avall 
des de l’esquerra cap a la dreta. 

37 Calculeu les acceleracions dels moviment representats 
a la Figura 12. 

Solució: 0 m·s-2; 1,0 m·s-2; 2,0 m·s-2  1,0 m·s-2 

38 Com representaríeu una acceleració negativa en un 
gràfic velocitat-temps ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gràfics de la Qüestió 37 

Figura 11. Gràfics de la Qüestió 35 
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Amb l’ajuda dels ordinadors i del programari adient és possible analitzar 
l’enregistrament en vídeo de cada cursa.  Es determina la posició en cada 
instant de temps de l’atleta i aquestes dades es visualitzen en forma de 
gràfics (posició–temps, velocitat–temps, acceleració–temps). Aquests no 
només donen una representació visual sinó que també permeten extreure 
informació addicional sobre el moviment i analitzar els diferents 
paràmetres (posició, velocitat, acceleració) al llarg de la cursa per tal de 
millorar la tècnica i obtenir millors marques. 

    

ACTIVITAT 9 Analitzeu el vostre moviment           

Utilitzeu un sensor de posició o un vídeo per enregistrar el vostre 
propi moviment.  Feu la representació de la posició-temps, 
velocitat-temps i acceleració-temps a partir de les mesures de 
posició i temps.  

 

2.2.1 Moviment a velocitat constant o acceleració 
constant 

L’anàlisi dels gràfics de l’Activitat 9 o del que s’obté al fer l’anàlisi de la 
cursa d’Usain Bolt (Activitat 7) mostren que la velocitat i l’acceleració 
varien al llarg del temps. 

Considereu un moviment a velocitat constant. En aquest cas, la velocitat 
mitjana i la instantània coincideixen en qualsevol instant, de manera que 
l’Equació 7 es pot escriure com 

 
0

0

tt

xx

t

x
v








  

Aïllant la posició final x de l’equació anterior s’obté l’equació de la 
posició en funció del temps 

 tvxx  0   (11) 

L’Equació 11 és l’anomenada equació de moviment del mru. 

D’igual forma, considereu un moviment a acceleració constant. 
L’Equació 10 es pot escriure com 

 
0

0

tt

vv

t

v
a








  

Aïllant es pot obtenir 

 tavv  0   (12)  
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equació que permet determinar la velocitat en un moviment rectilini 
uniformement accelerat (mrua). 

Fins ara heu vist com les dades de la gràfica posició–temps poden 
utilitzar-se per trobar la velocitat d’un atleta. Es pot fer el mateix a la 
inversa? Es pot deduir la posició a partir de les dades de la velocitat? 

La Figura 13 mostra un gràfic velocitat-temps  d’un moviment uniforme 
amb una velocitat constant de 30 m·s-1. D’acord amb l’equació del 
moviment del mru, el desplaçament del mòbil en els primers 100 s és 

 mtvx  300010030   

Fixeu-vos que si es calcula l’àrea de la Figura 13 també s’obté el 
desplaçament del mòbil. El desplaçament coincideix amb l’àrea de la part 
ombrejada. 

ACTIVITAT 10 Els gràfics velocitat-temps i el desplaçament  

L’àrea del gràfic velocitat–temps d’un moviment uniforme 
coincideix amb el desplaçament del mòbil. Es pot extrapolar 
aquest resultat a altres tipus de moviment? 

La següent simulació us ha de permetre estudiar aquesta 
possibilitat 

http://www.xtec.net/~ocasella/applets/movrect/appletsol.htm  

Analitzeu diferents situacions i feu un informe dels resultats a 
què arribeu. 

 

ACTIVITAT 11 Equació del moviment del mrua 

Deduïu l’equació del moviment d’un mrua a partir del càlcul de 
l’àrea de la gràfica velocitat–temps de la Figura 14. 

A partir de l’equació del moviment del mrua i de l’Equació 12, 
deduïu la següent expressió: 

)(2 0
2

0
2 xxavv   

 

ACTIVITAT 12 Resumim el que hem aprés fins ara 

Recolliu en una graella les diverses equacions que heu estudiat i 
obtingut del mru i del mrua. 

Qüestió 

39 El gràfic v-t de la Figura 15 mostra el moviment d’un objecte. 
Descriviu el seu moviment i calculeu el desplaçament total. Quina 
és la distància total recorreguda pel mòbil? 

Solució: 0 m; 10 m 
 

Figura 15. Gràfic v-t d’un mòbil 
corresponent a la Qüestió 39 

Figura 13. Càlcul del desplaçament 
a partir del gràfic velocitat-temps en 
un moviment amb velocitat constant   

Figura 14. Gràfic v-t d’un mrua donat 
per l’equació v= v0 + at 
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Qüestions 

40 Una velocista corre a una velocitat constant de 8,00 m·s–1 quan 
s’aproxima al final de la cursa. De sobte, accelera a raó de 0,70 
m·s–2 per avançar més ràpid durant 3,00 s abans de creuar la línia 
d’arribada. Quina és la seva velocitat final, i quina distància 
recorre en els últims tres segons de l’esprint? Feu el gràfic v-t de 
l’esprint final. 

Solució: 10,1 m·s-1; 27,2 m 

41 L’equip d’enginyers d’un cotxe de carreres està estudiant 
l’acceleració del seu bòlid quan surt de les corbes, a baixa 
velocitat, i enfila les rectes. Per a això demanen al pilot que 
condueixi el bòlid a 90 km/h i que, en passar per un punt 
senyalitzat en la trajectòria, premi l’accelerador a fons mentre 
filmen l’acció. En el vídeo es veu com el cotxe ha recorregut els 
primers 100 metres en 2,0 segons. Considereu que el moviment 
ha estat uniformement accelerat. 

(a) Quina ha estat l’acceleració? 

(b) Escriviu l’equació de posició i l’equació de velocitat del 
bòlid.  

(c) Calculeu la velocitat final als 2,0 s. 

Solució: 25 m·s-2 
Solució: 75 m·s-1   

42 La Figura 16 mostra el gràfic velocitat–temps de dues atletes en 
una cursa. Després de 30 segons, qui va davant i a quina 
distància aproximadament l’una de l’altra? 

Solució: Uns 65 m 
 

 

Figura 16. Gràfic v –t per a la Qüestió 42 
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3 El salt de trampolí 

Les saltadores de la Figura 17 estan executant d’una manera molt curosa 
el seu salt per tal d’obtenir una entrada el més neta possible a la piscina i 
obtenir la màxima puntuació del jurat.  En el seu moviment de caiguda, 
amb quina acceleració cauen les saltadores? Quin tipus de moviment 
experimenten? 

 

ACTIVITAT 13 Com cau una pilota de basquet?  

Quan deixem anar un objecte des d'una altura, aquest cau per la 
força de la gravetat. Ara bé, quin tipus de moviment presenta?  

Exemple resolt 

Una saltadora de pointing es deixa caure des d’una certa altura. 

a) Quin és el valor de la velocitat que porta al cap de 2,5 s? 

b) Quina distància ha recorregut en aquests 2, 5 s? 

c) Quina velocitat porta després de caure lliurement 45 m? 

 

Resolució. 

La saltadora de pointing cau abans de començar a estirar-se la corda amb 
un mrua amb una acceleració igual a la de la gravetat, g.  

(a) Per a calcular la velocitat, farem servir l’equació 

 atvv  0  

En aquest cas, 1
0 0  smv   i ‐2sm   8,9ga . El signe de l’acceleració 

és negatiu ja que considerem el conveni que l’eix positiu es troba “cap 
amunt” i com que l’acceleració de la gravetat va “cap avall” aquesta es 
pren negativa. Així 

 ‐1sm   5,245,28,90v  

El signe negatiu de la velocitat ens indica que la saltadora està baixant. 

(b) Per a determinar la distància recorreguda, farem servir l’equació 
deduïda a l Activitat 11 

 2
00 2

1
attvxx   

Figura 17. Salt de trampolí sincronitzat 
(Font Breesk [CC-BY-SA 3.0], via 

Wikimedia Commons) 
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Escollint l’origen de coordenades en la posició des d’on es llança, 

  mx  00   

m 6,305,28,9
2

1
5,200 2 x  

El signe negatiu ens indica que la saltadora es troba a 30,6 m “per sota” 
de la posició des d’on ha saltat 

(c) Per a trobar la velocitat que porta en una certa posició utilitzarem 
l’equació també deduïda a l’Activitat 11 

 )(2 0
2

0
2 xxavv   

Substituint les dades 

 )045(8,92022 v  

La posició final x és negativa perquè queda “per sota” de la posició 
inicial. La resolució de l’equació porta a dos resultats:  

 ‐1sm   7,29v  

En aquest cas, el resultat correcte des d’un punt de vista físic és  

 ‐1sm   7,29v  

ja que la saltadora esta “baixant” i pel conveni de signes que s’ha escollit, 
és negatiu.  

 

Qüestió 

43 Una pilota és llançada verticalment cap amunt des del terra. Un 
estudiant, des d'una finestra a 9,8 m de terra, veu que la pilota 
passa cap amunt a la velocitat de 4,9 m/s. Calculeu: 

(a) l'alçada màxima respecte del terra a què arribarà la pilota. 

(b) el temps que triga en anar des de l'alçada de 9,8 m al punt 
més alt. 

(c) el valor de la velocitat i la posició als 0,5 s i als 2 s després 
de ser llançada. 

Solució: 11,0 m 
Solució: 0,5 s 

Solució: 9,8 m·s-1;6,1 m; 4,9 m·s-1;9,8 m 
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Qüestions 

44 Es dispara un cos verticalment cap a amunt i al cap de 2 s un 
altre. El primer es llança a 58 m·s-1 i el segon a 70 m·s-1. Calculeu: 

(a) l’instant en què es troben i l’altura.   

(b) quin és el valor de la velocitat de cada cos quan es troben. 

(c) interpreteu el moviment de cadascun dels cossos des que 
es llancen fins que es troben. Com continua el moviment? 

Solució: 5,1 s; 167, 9 m 
Solució: 8,5 m·s-1;40,1 m·s-1 

45 Una jugadora de voleibol llança una pilota verticalment cap amunt 
amb una velocitat inicial de 10 m·s-1 des d’una alçada d’1,2 m. 

(a) Fins a quina alçada puja la pilota? 

(b) A quina velocitat torna la pilota a les mans de la jugadora si 
la recull a la mateixa alçada que la va llançar?  

(c) A quina velocitat arribaria al terra la pilota si no la recollís? 
Expliqueu què significa el signe negatiu de la velocitat  

(d) Feu els gràfics x-t i v-t de la pilota des que la jugadora la 
llança i arriba al terra. 

Solució: 6,3 m 
Solució: -10,0 m·s-1 
Solució: -11,1 m·s-1 

46 En una prova de salt olímpic, el saltador s’impulsa verticalment 
cap amunt amb una velocitat de 5 m·s-1 des d’un trampolí que es 
troba a 10 m sobre el nivell de l’aigua de la piscina. 

(a) Fins a quina alçada puja el saltador? 

(b) Quant de temps tarda en arribar a l’aigua? 

(c) A quina velocitat arriba a l’aigua? 

(d) Feu el gràfica v-t del saltador des que deixa el trampolí fins 
que arriba a l’aigua 

(e) Dins de l’aigua el saltador es frena fins a aturar-se en 3 m i 
torna a pujar a la superfície de l’aigua.  Com continuaria el 
gràfic velocitat-temps  dins de l’aigua? 

Solució: 11,3 m 
Solució: 2,0 s 

Solució: -14,9 m·s-1 

47 Un malabarista ha de fer un número que consisteix en llançar 5 
boles verticalment cap amunt, una a una, i recollir-les després.  
Considereu que pot llançar una bola cada 0,2 s i que la primera 
bola ha de tornar a la mà 0,2 segons després d’haver llançat 
l’última. 

(a) Quant de temps ha d’estar a l’aire cada una de les boles? 
Quant de temps ha d’estar pujant cada bola? 

(b) Fins a quina altura (comptada des de la mà) envia les boles 
el malabarista? 

(c) Indiqueu la posició i la velocitat de cada una de les boles en 
el moment en què la primera bola cau a la mà del 
malabarista. 

Solució: 1,0 s; 0,5 s 
Solució: 1,2 m 

Solució: 0 m, -4,9 m·s-1; 0,8 m, -2,9 m·s-1; 1,2 m, -1,0 m·s-1; 1,2 m, 1 m·s-1; 0,8 
m, 2,9 m·s-1 
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Qüestions 

48 De vegades, als mitjans de comunicació surten notícies de 
persones que sobreviuen a caigudes des grans altures quan la 
superfície sobre la que cauen és tova. Durant una escalada per la 
via nord de l’Eiger (muntanya dels Alps suïssos), una fixació d’un 
alpinista va cedir i es precipità sobre la neu en una caiguda de 150 
m. Sorprenentment, només va patir algun petit cop i una 
estrebada muscular a l’espatlla.  

(a) Quina velocitat tenia just en el moment en què va impactar 
amb la neu (suposeu que no hi ha cap fregament amb 
l’aire).  

(b) Suposant que en l’impacte deixà un forat de 122 cm de 
profunditat en la neu, quina ha estat l’acceleració de 
frenada?  

Solució: -54,2 m·s-1 
Solució: 1204 m·s-2 

49 Considereu un estratus (núvol estratificat que es troba a uns 2 km 
d’altura, al qual va associada una petita pluviositat). Considereu 
una de les gotes formades en el seu interior que cau i es 
converteix en una gota de pluja. 

(a) Quant temps triga a arribar al terra? 

(b) A quina velocitat arriba la gota al terra? 

(c) Interpreteu el resultat obtingut a l’apartat (b) 

Solució: 20,2 s 
Solució: -198 m·s-1 

 

3.1 Massa, pes i caiguda lliure 
Si no es té en compte el fregament amb l’aire, les saltadores cauen amb 
un moviment rectilini uniformement accelerat, amb una acceleració 
constant, la de la gravetat, que, a prop de la superfície de la Terra, té un 
valor de 9,8 ms-2. Aquesta acceleració constant és deguda a l’existència 
d’una força neta que actua sobre la saltadora. Aquesta força és la força 
d’atracció gravitatòria que exerceix la Terra sobre la saltadora. 

La segona llei de Newton dóna una relació entre aquesta força 
gravitatòria, el pes, i l’acceleració resultant 

  mgP     (13)  

on P representa la intensitat de la força gravitatòria o pes i g l’acceleració 

uniforme de caiguda. 

Cal no confondre’s perquè en el llenguatge quotidià, la paraula "pes" té 
sovint el mateix significat que la paraula "massa", però en física són 
magnituds diferents. El pes, com que és una força, es mesura en N i és 
una magnitud vectorial (vertical i cap avall), mentre que la massa és una 
magnitud escalar que es mesura en kg i dóna compte de la inèrcia de la 
massa a caure. 

 

 

Nota d’estudi 

Per a mesurar les forces de vegades 
s'utilitza una unitat que no pertany 
al Sistema Internacional: el 
kilopond (kp) o kilogram-força. 
 
L'equivalència entre el kp i el N és  

1 kp = 9,8 N 

"La massa d'un cos expressada en 
kg és el seu pes expressat en kp". 

Exemple: Un cos de 100 kg pesa 
100 kp o 980 N. 
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ACTIVITAT 14 Quin objecte arriba abans a terra?   

Un grup d'amics mentre estan jugant al carrer veuen com cau un 
objecte d'una finestra. Com que tots estan estudiant física a 
l'Institut, intenten explicar el que acaben de veure. El següent 
text us mostra els seus arguments. Qui té raó? 

 

ACTIVITAT 15 Pes aparent    

La sensació que teniu del vostre pes, el pes aparent, és el 
resultat de les forces que actuen sobre ell i l’equilibren. El pes 
aparent és diferent en cada situació. Dibuixeu el diagrama de 
forces en cada una de les situacions que es presenten i calculeu 
el pes aparent. 

Qüestions 

50 Un matí, just després de dutxar-vos, us peseu amb una balança. 
Si un cop al damunt d’ella, us repengeu a la pica i empenyeu cap 
avall, per què la balança marca menys? I si empenyeu cap 
amunt? 

51 La caixa d’un ascensor té una massa de 200 kg i porta a dins un 
ocupant de 70 kg. Un cable sosté l’ascensor, que puja amb una 
acceleració constant de 1 m·s-2 

(a) Trobeu la tensió del cable de l’ascensor. 

(b) Trobeu les forces que actuen sobre la persona que hi ha 
dins de l’ascensor.  

(c) Trobeu la tensió del cable i les forces sobre la persona 
quan l’ascensor puja amb velocitat constant de 1 m·s-1.  

Solució: 2916 N 
Solució: 686 N; 756 N 

Solució: 2646 N; 686 N; 686 N 

52 Un llum de 5 kg de massa penja del sostre d'un ascensor 
mitjançant un fil de massa negligible. Si l'ascensor surt del quart 
pis i arriba a la planta baixa, calculeu la tensió del fil en cada una 
de les següents parts dels trajecte: 

(a) Quan comença a baixar del quart pis amb una acceleració 
de 2 m·s-2 

(b) Quan es mou amb velocitat constant. 

(c) Quan abans d'arribar a la planta baixa frena amb una 
acceleració de 2 m·s-2. 

Solució: 39 N 
Solució: 49 N 
Solució: 59 N 
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3.2 El paracaigudisme 
Quan un cos es mou a través d’un fluid com l’aire o l’aigua, el fluid 
ofereix una resistència que tendeix a disminuir la velocitat del cos. 
Aquesta força, anomenada força d’arrossegament, s’oposa al moviment 
del cos i depèn de la forma de l’objecte, de les propietats del fluid i de la 
velocitat del cos respecte del fluid, i s’oposa al moviment del cos. A 
diferència de la força de fregament que heu estudiat anteriorment, aquesta 
força d’arrossegament augmenta amb la velocitat. De manera 
aproximada, aquesta força és proporcional al quadrat de la velocitat: 

 2bvFa   

on aF és la força d’arrossegament, v la velocitat del cos i b la constant 

de proporcionalitat. A velocitats baixes no es nota la força 
d’arrossegament amb l’aire, però a grans velocitats aquesta força 
comença a ser rellevant, tal com es manifesta en fer un descens amb esquí 
o en la pràctica del paracaigudisme. 

En el moment en què els paracaigudistes abandonen l’avió, la seva 
velocitat inicial és zero i la força d’arrossegament també, de manera que 
els paracaigudistes de la Figura 18 cauen amb l’acceleració de la gravetat. 
A l’anar augmentant la velocitat, la força de resistència augmenta fins que 
s’equilibra amb el pes dels paracaigudistes assolint una velocitat constant 
anomenada velocitat límit. 

ACTIVITAT 16 Una safata que cau  

Una safata quan cau experimenta la força d'arrossegament. Per 
això, pot ser útil per a estudiar, per exemple, el moviment dels 
dos paracaigudistes de la Figura 18 

Per als paracaigudistes, la velocitat límit és aproximadament de 60 m·s-1 
(uns 200 km/h). Quan el paracaigudes s’obre, la força d’arrossegament es 
fa més gran que el pes i la velocitat disminueix. Llavors, la força 
d’arrossegament també disminueix fins que s’assoleix una nova velocitat 
límit d’uns 20 km/h, velocitat amb què aterren. 

Qüestions 

53 Un avió a reacció vola a velocitat constant perquè els motors 
produeixen una empenta de 80.000 N. Quina és la seva 
acceleració? Quina és la força de fricció que fa l’aire? Quina és la 
força neta? 

54 Una paracaigudista de 64 kg assoleix una velocitat límit de 180 
km/h amb braços i cames estesos. 

(a) Quina és la intensitat de la força d’arrossegament? 

(b) Quin és el valor del paràmetre b? 

Solució: 627,2 N 
Solució: 0,25 kg·m-1 

 

Figura 18. Diagrama de forces del 
sistema format pels dos 

paracaigudistes que fan un salt lliure 
(Font USMC SGT Mike Black [Public 

Domain], via Wikimedia Commons) 
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Qüestions 

55 Quina és la força que fa l’aire sobre una ploma d’1g que ha assolit 
la velocitat terminal? 

Solució: 9,8·10-3 N 

56 Si un paracaigudista pesat i un de lleuger es tiren a la vegada des 
del mateix avió, quin dels dos arriba abans al terra? 

57 Una paracaigudista salta des d’un helicòpter. Al caure cada 
vegada amb més velocitat per l’aire, la seva acceleració 
augmenta, disminueix o resta igual? 

58 Un objecte que cau a la velocitat límit està en caiguda lliure? 

59 Al laboratori, la manera més fàcil de simular la caiguda d’un 
paracaigudista és deixar caure una safata de paper de la 
grandària d’un CD, aproximadament. Se n’ha estudiat el moviment 
de caiguda, i el resultat es representa en la gràfica que es mostra 
en la Figura 19. Descriviu el moviment de manera qualitativa i 
quantitativa. 

 

 

 

ACTIVITAT 17 El dia que vaig volar   

Un salt al buit des de 400 metres d’altura . Una acceleració de 0 
a 150 km/h en només 7 segons. El cor batega a 200 pulsacions 
per minut, l’adrenalina es dispara... la sensació més forta que he 
experimentat en la meva vida! 

Figura 19. Gràfica de la qüestió 59 
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4 L’última volta 

En aquesta unitat heu estudiat el moviment. Heu començat estudiant les 
forces i els seus efectes i tot seguit heu analitzat diversos moviments que 
aquests produeixen. A la vida real és impossible separar els aspectes 
dinàmics dels cinemàtics d’una manera clara ja que sovint, en analitzar 
una situació real, cal fer ús tant de la dinàmica com de la cinemàtica. 

 

Com cauen les coses a la lluna  

Si es deixa caure a la Lluna un martell i una ploma, quin dels dos objectes 
arriba abans a la superfície? El següent vídeo de la NASA, filmat pels 
astronautes de la missió Apollo 15, us mostrarà la resposta correcta: 

https://youtu.be/KDp1tiUsZw8 

 

4.1 Objectius   
En acabar aquesta unitat heu de ser capaços de 

 Diferenciar entre magnituds escalars i magnituds vectorials i 
donar exemples de cada tipus. 

 Saber trobar parelles d’acció–reacció. 

 Recordar i utilitzar l’expressió F = ma en situacions en les quals 
la massa és constant. 

 Definir la quantitat de moviment o moment lineal a partir de la 
segona llei de Newton. 

 Definir l’impuls que realitza una força i relacionar-la amb la 
variació de la quantitat de moviment del cos sobre el que actua la 
força. 

 Dibuixar els gràfics posició-temps i velocitat-temps per a un 
moviment rectilini uniforme i per a un moviment rectilini 
uniformement  accelerat. 

 Determinar gràficament el pendent de la recta tangent i l’àrea sota 
una corba. 

 Identificar i fer ús de les magnituds representades pel pendent de 
la recta tangent en els gràfics posició-temps i velocitat-temps, 
incloent-hi els casos en què l’acceleració no és constant i per 
l’àrea sota la corba en els gràfics velocitat-temps i acceleració-
temps. 

 Recordar i utilitzar les expressions que defineixen les magnituds 
cinemàtiques. 
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 Conèixer i utilitzar les equacions cinemàtiques (posició i 
velocitat) per al moviment en una dimensió amb velocitat 
constant o acceleració constant. 

 Calcular la velocitat límit d’un objecte que cau. 

 

4.2 Activitats i qüestions finals 
 

ACTIVITAT 18 El xoc d’un ciclista   

Amb ajuda d’un vídeo i del programari Multilab, estudieu el 
moviment d’un ciclista que topa amb una paret. 

 

ACTIVITAT 19 Mesures i xifres significatives 

Sempre que els científics expressen una mesura tenen cura del 
nombre de xifres significatives que expressen i com les 
arrodoneixen. També nosaltres ho tindrem en compte a l’hora de 
donar els resultats dels exercicis i activitats experimentals, cal 
tenir cura amb les xifres significatives i els arrodoniments. La 
següent pàgina web de l’Escola Politècnica Superior 
d’Enginyeria de Manresa us mostra com treballar amb les 
mesures. 

http://formules.epsem.upc.edu/es/simbols/en-catala/unitats-basiques-
del-sistema-internacional 

Feu un informe en el que s’expliqui què són i com es treballa 
amb les xifres significatives. En el mateix informe parleu de la 
notació científica i de com es fan els arrodoniments. Feu els 
diferents exercicis que apareixen a la pàgina web. 

Exemple resolt 

Un nen empeny horitzontalment un trineu amb una nena sobre la neu. La 
massa de la nena és de  22 kg i la del trineu  4 kg. Els coeficients de 
fricció estàtica i cinètica són 18,0e  i  14,0c . 

(a) Feu un esquema de la situació i dibuixeu totes les forces que actuen 
sobre el trineu amb la nena. Remarqueu en colors diferents les parelles de 
forces representades. 

(b) Quina força cal que faci el nen perquè el trineu comenci a lliscar? 

(c) Si el nen fa un força de 100 N, amb quina acceleració es mouran la 
nena i el trineu? 

(d) Què passarà si el nen deixa d’empènyer el trineu en un moment donat? 



 

 35 

ARF 
Més alt, més 

ràpid, més fort 

Figura 20. Forces que actuen sobre 
el sistema trineu-nena  

(e) Calculeu quina distància recorrerà el trineu abans d’aturar-se, si quan 
el nen el deixa d’empènyer porta una velocitat de 10 m·s-1. 

Resolució. 

(a) Esquema amb les forces (Figura 20): 

Força pes, P, de la Terra sobre el trineu + nena (vertical i cap avall) 

Força normal, N, del terra sobre el trineu + nena (vertical i cap amunt) 

Força, F, del nen sobre el trineu + nena (horitzontal i cap a la dreta) 

Fricció, f, de la neu sobre el trineu (horitzontal, cap a l’esquerra) 

(b) La força mínima que ha de fer el nen, F, perquè el trineu comenci a 
lliscar ha de ser igual a la força de fricció estàtica, ef , que és la força que 

impedeix el moviment quan està parat 

 F  fe   NF e   

Per altra banda la força normal, N, és igual al pes, P, i tenint en compte 
que, tm , és la massa del trineu i, nm , la massa de la nena, la normal és 

 N  P   N 8,2548,9)224()(  gmmN nt   

i la força ef  és 

 N 9,458,25418,0  Nf ee   

Així, la força que el nen ha de fer perquè el trineu comenci a lliscar ha de 
ser superior a 45,9 N. 

 (c) Aplicant la 2a llei de Newton per trobar l’acceleració i triant sentit 
positiu el sentit de lliscament del trineu (cap a la dreta). Aquí el trineu ja 
està en moviment, per tant cal tenir en compte la fricció cinètica a l’hora 
de fer els càlculs 

 F  ma  ammfF ntc )(    

d’on aïllant l’acceleració s’obté  

  nt

c

mm

fF
a





 

Calculant la força de fricció cinètica i substituint els valors s’obté 
l’acceleració del trineu 

 N 7,358,25414,0  Nf cc   

  
2m∙s  








 5,2
26

3,64

)224(

7,35100

nt

c

mm

fF
a  
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L’acceleració amb què es mouran és de 2,5 m·s-2 horitzontal i cap a la 
dreta. 

(d) Si el nen deixa d’empènyer el trineu amb la nena, la força neta que 
actua sobre ell és la força de fricció cinètica, fc, que actua en sentit 
contrari al del lliscament del trineu. El trineu frenarà i acabarà aturant-se 
després de recórrer una certa distància. 

(e) Per trobar la distància que recorre el trineu abans d’aturar-se, cal saber 
l’acceleració de frenada. Aplicant la 2a llei de Newton es troba 
l’acceleració 

 F  ma  ammf ntc )(0   

  
2s1,4m 









)224(

7,35

nt

c

mm

f
a   

El signe negatiu d’aquest resultat indica que l’acceleració té sentit 
contrari al sentit de lliscament del trineu i, conseqüentment, el trineu 
frena.  

La distància recorreguda es pot calcular aïllant la distància recorreguda, 
x, en termes de les velocitats inicial i final. Si preneu com a punt de 
partida l’equació 

 xavv  22
0

2  

Aïllant x i substituint les dades s’obté el resultat  

 m
a

vv
x o  ,735

)4,1(2

)10(0

2

222








  

La distància recorreguda abans d’aturar-se és 36,5 m. 

Qüestions 

60 Un atleta de 60 kg accelera dels 6 m·s-1 als 7 m·s-1 en 2 s.  

(a) Quina és la seva acceleració mitjana? 

(b) Per a augmentar la seva velocitat, l’atleta produeix una 
força sobre terra dirigida cap endarrere. Per què? 

(c) Quina és la força mitjana que fa l’atleta sobre el terra?  

Solució: 0,5 m·s-2, 30 N 

61 A l’hoquei sobre gel es juga amb un disc de 0,16 kg . En una 
jugada, un jugador dóna un cop al disc amb el seu estic. El disc 
venia a 10 m/s cap a la dreta i surt cap a l’esquerra a 15 m·s-1 

(a) Calculeu la força mitjana que ha actuat sobre el disc sabent 
que l’impacte ha durat 0,02 s.  

(b) Calculeu la força que ha actuat sobre l’estic.  

(c) Sobre la pista de gel el fregament és molt petit. Podem 
considerar que el coeficient de fregament cinètic val 
µ=0,05. Dibuixeu, calculeu i anomeneu totes les forces que 
actuen sobre el disc, després de separar-se de l’estic.  

Figura 21.  Jugador 
d’hoquei de la Qüestió 61 
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Solució: -200 N 
Solució: 200 N  

Solució: 1,57 N; 1,57 N; 0,08 N 
 

Qüestions 

62 En les curses de “skeleton” els atletes inicialment empenyen el 
trineu sobre una superfície gelada per tal d’aconseguir la màxima 
velocitat de sortida i per fer-ho s’impulsen amb els grampons de 
les botes. En una cursa de “skeleton” l’atleta de 60 kg de massa 
totalment equipada empeny el trineu de 22 kg al llarg de 50 m 
durant uns 10 s sobre la superfície gelada. Si el coeficient de 
fricció cinètica entre la pista i el trineu és de 0,1, amb quina força, 
suposada constant i paral·lela a la pista, empeny l’atleta el trineu 
en aquest tram inicial? 

Solució: 43,6 N 

63 Es llança un bloc de gel de 2 kg sobre una superfície gelada amb 
una velocitat de 15 m/s i recorre 97,8 m abans d’aturar-se. 

(a) Quina és l’acceleració del moviment? 

(b) Calculeu el coeficient cinètic de fricció entre el gel.  

Solució: 1,15 m·s-2 
Solució: 0,12 

64 Un cotxe de 2.000 kg de massa que arrossega un remolc de 150 
kg mitjançant un cable de massa negligible es troba inicialment en 
repòs. El cotxe arrenca amb una acceleració que es manté 
constant durant les primers 10 segons i la tensió del cable durant 
aquest temps val 500 N. Suposant que la fricció dels pneumàtics 
del cotxe i del remolc amb el terra equival a una força de 
fregament amb coeficient =0,2 i que la fricció amb l'aire és 
negligible, calculeu: 

(a) L'acceleració i la velocitat del sistema "cotxe-remolc" 8 
segons després d'haver-se inicial el moviment. 

(b) La força de tracció. 

Solució: 1,4 m·s-2; 11,2 m·s-1 
Solució: 7.160 N 

65 Per a estudiar el moviment d’un tren s’utilitza una mena de 
tacòmetre. Aquest aparell pot enregistrar, entre altres factors, la 
velocitat del tren, l’acceleració i la distància recorreguda així com 
l’instant en què es va prendre cada mesura. La Figura 22 mostra 
l’enregistrament corresponent a un tren de 200.000 kg de massa 
des  de   l’arrencada   fins   que   arriba a la velocitat màxima de  
35 m·s-1. 

(a) En quin interval de temps l’acceleració del tren va ser 
constant? 

(b) Quin és el valor d’aquesta acceleració constant? 

(c) Quin és el valor de l’acceleració instantània per a t = 80 s? 

(d) Calculeu el valor de la força neta que origina l’acceleració 
constant. 

(e) Quina distància va recórrer el tren en l’interval de temps 
comprés entre t = 0 s i t = 40 s. 

Solució: 0,5 m·s-2 
Solució: 0,14 m·s-2 

Solució: 105 N 
Solució: 400 m 

66 Un coet consumeix combustible a un ritme de 200 kg·s-1 i expulsa 
els gasos d’escapament a una velocitat de 6,00 km·s-1 respecte 
del coet. Calculeu la intensitat de la força que empeny el coet. 

Solució: 1,20·106 N 
 

 

Figura 22. Enregistrament del moviment 
del tren per a la Qüestió 65 
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Qüestions 

67 La cursa d’una persona es va gravar en vídeo. La Figura 23 
mostra la gràfica x-t que mostra la seva posició en funció del 
temps. 

(a) Expliqueu qualitativament com és el seu moviment (tingueu 
en compte que es poden diferenciar tres trams). 

(b) Calculeu la velocitat d’aquesta persona en els instants 1,0 s 
i 3,0 s després d’haver començat a córrer.  

(c) Feu una estimació (recordeu els tres trams de la cursa) 
sobre com seria la gràfica v-t  d’aquest moviment.  

(d) Trobeu la velocitat mitjana a l’interval entre 1,0 i 3,0 s .  

Solució: uns 5 m·s-1; uns 8 m·s-1 
Solució: 7 m·s-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestions 

68 El dia 2 de setembre de 2006  es fa ver un campionat de 
llançament de coets d’aigua a Castejón de Sos (Osca) .  El coet 
Protó 12,  construït per  Gerard Bielsa, va aconseguir el primer 
premi . El coet està  format per 4 ampolles de plàstic unides i va 
ser llençat amb un compressor d’aire. El gràfic de la Figura 24b 
mostra com podria haver estat la variació de la velocitat vertical 
del coet al llarg del seu vol.  

(a) Descriviu amb paraules el moviment del coet durant els 
primers 10 segons.   

(b) Calculeu el valor de l’acceleració quan t=2 s  

(c) Fins a quina altura arriba el coet ?  

(d) Completeu el gràfic v-t de manera que indiqui el que 
passarà fins que torni a terra.  

Figura 24a. Coet que va guanyar el 
primer premi a Casteión de Sos 

Figura 23. Gràfica x-t per a la Qüestió 67 
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Solució: 20 m·s-2 

Solució: Uns 330 m 
 

 

Figura 24b.  Gràfica v-t per a la Qüestió 68 
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