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FISICA forces i moviment 
Forces 

 PES:(P) És la força amb la que la Terra els atreu. Sempre és vertical i en •
sentit cap avall.  

 TENSIONS: (T) Són les forces exercides sobre els objectes mitjançant •
cordes o cables. Sempre tenen la direcció de la corda o del cable i el 
sentit corresponent a l’estirament efectuat. 

 FORÇA NORMAL: (N) És la força que exerceixen les superfícies sobre •
els objectes que hi estan col·locats a sobre. Sempre és perpendicular a 
la superfície i el sentit sempre és cap amunt. 

 FORÇA MOTRIU: (Fm) És la força que origina un moviment. •
 FORÇA DE FREGAMENT: (Ff) Sorgeix del contacte entre les superfícies •

dels cossos (aire, aigua...). Sempre té la direcció del moviment però 
sentit oposat. 
Ff=  ·N 
La força de fregament és igual al coeficient de fregament multiplicat per 
la força normal. 
 
 
 

 

 

 

Lleis de Newton  
1A LLEI DE NEWTON 

La primera llei de Newton, també anomenada principi de la inèrcia, es refereix a 
aquells casos en que la resultant, R, de les forces que actuen sobre un objecte 
és igual a 0. 

Un objecte sotmès a una resultant nul·la (R=0) no varia l’estat de moviment que 
té: si està en repòs, seguirà en repòs; i si està en moviment, mantindrà la seva 
velocitat constant indefinidament (MRU). 
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Exemple 

Un vehicle de 200kg està en repòs sobre la carretera. Representa totes les 
forces i determina: 

El valor del seu pes. 

 Dibuixar les forces en l’objecte, juntament amb les dades. Determinar •
cap a on és positiu. 

 

 
 Escriure les fórmules que necessitem per saber. •

P= m·g (aquesta fórmula s’hauria de saber) 
 Substituir per les dades que sabem i resoldre-ho •

P=200kg·9,81m/s2 
P=1962N 

El valor de la normal.  

Com que està en repòs (llavors 1a llei de Newton) la resultant ha de ser 0. 
Per tant, com que estan en la mateixa direcció però sentit oposat s’han 
d’anul·lar: 
P=-N 
Si P=1962N, N=-1962N 
 
CONSELL: En problemes de lleis de Newtons hauries de tenir present la força 
de la gravetat perquè és una dada que potser no tens en compte (ja que no t’ho 
diran a l’enunciat). 

2A LLEI DE NEWTON 

La segona llei de Newton, també anomenada principi fonamental de la 
dinàmica, estableix relació entre la resultant de les forces que actuen sobre els 
cossos i la variació de la velocitat que aquests experimenten. 

Un objecte sobre el qual la resultant de les forces que actuen és diferent a 0 
(R≠0), experimenta una acceleració que és directament proporcional a aquesta 
resultant, i el coeficient de proporcionalitat és la massa de l’objecte. 

a=F/m 

Ff=m·a 

Exemple 

Un atleta de 60kg de massa porta una velocitat de 6m/s i ha de frenar en 10s. 

m=200kg 
g=9,81m/s2 
(+) cap avall 



© Eluas 
 

Calcula l’acceleració necessària i la força de frenada. 

 Dibuixar les forces en l’objecte, juntament amb les dades (per aclarir-se). •
Determinar cap a on és positiu. 
m=60kg 
v0=6m/s (la velocitat inicial és aquesta) 
v=0m/s (la velocitat final és 0 perquè es para) 
g=9,81m/s2 
At=10s 
(+) cap avall 

 Escriure les fórmules que necessitem per saber. •
a=Av/At (aquesta fórmula s’hauria de saber) 

 Substituir per les dades que sabem i resoldre-ho •
a= 

 
a=-0,6m/s2 

RECORDA: Per lògica si l’atleta frena, l’acceleració serà negativa 
 

 Al saber una dada més (acceleració) escriure les fórmules necessàries •
per resoldre l’altra incògnita 
Ff=m·a 

 Substituir per les dades que sabem i resoldre-ho •
Ff=60kg·(-0,6m/s2) 
Ff=-36,0N 

 

3A LLEI DE NEWTON 

Acció i reacció. 
Quan un cos aplica una força sobre un altre cos, sorgeix una altra força igual, 
paral·lela i de sentit contrari a la primera, que el segon cos exerceix sobre el 
primer. Aquestes forces s’anomenen acció i reacció. 
 
 


