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UNITAT 1 Cinematica 

El moviment i els sistemes de referencia 

El moviment és el canvi de la posició d’un cos al llarg del temps. 
Hem de saber que el moviment és relatiu, depèn de l’observador i de la referència (eixos 
de coordenades) que utilitza. Per tant, en l’estudi del moviment hem d’escollir un sistema 
de referència. 
El sistema de referència és un observador amb els tres eixos de coordenades espacials. 
 
 
 
 
 
 

La trajectoria i el tipus de moviment 

Anomenem trajectòria el conjunt de totes les posicions o punts de l’espai per on passa un 
cos en moviment. 
 

 Moviment rectilini: la trajectòria que segueix el cos és una línia recta (moviment en •
una dimensió) 

 Moviment circula: la trajectòria que segueix el cos és una circumferència (moviment •
en dues dimensions) 

 Moviment parabòlic: la trajectòria que segueix el cos és una paràbola (moviment de •
dues dimensions) 

 El·lipse, hipèrbola, una paràbola •
 Helicoïdals. El moviment d’una papallona… (3 dimensions) •

Les magnituds cinematiques 

 
MAGNITUD DEFINICIÓ UNITAT 

Temps Magnitud escalar. Tenim noció del temps a través de la 
durada dels esdeveniments que tenen lloc a la naturalesa; 
l’esdeveniment comença en instant de temps inicial (t1) i 
acaba en instant de temps final (t2) i la durada és Δt. 
Sovint és còmode triar t1 com a 0. 

Segon (s) 

Posició Es pot definir a partir d’un punt en l’espai; i és aquell punt 
on es troba un objecte en un instant de temps determinat, 

Metre (m) 
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donant el vector de posició (r). R, en general, varia amb el 
temps. És a dir, és una funció de temps r(t), i per això 
també se l’anomena equació del moviment. 
 

Desplaçame
nt 

Magnitud vectorial definida com el canvi de posició entre 
dos instants de temps, que representem per: 

Δr=r2-r1= r(t1)-r(t2) 
 

Metre (m) 

Velocitat Magnitud vectorial que es defineix com la variació de la 
posició d’un cos respecte del temps. Podem distingir 
entre: 
-Velocitat mitjana: És la velocitat calculada quan l’interval 
de temps és finit i relativament gran: 
Vm= Δr/Δt= r2-r1/t2-t1 
-Velocitat instantània: És la velocitat quan l’interval de 
temps (Δt) tendeix a 0 
V= lim(tn→t)=Δr/Δt 
La velocitat sempre és tangent a la trajectòria. 
 

metre/segon 
(m/s) 

Acceleració Magnitud vectorial que es defineix com el canvi en la 
velocitat del mòbil en la unitat de temps. Si un mòbil no 
varia la velocitat ni en mòdul ni en direcció té acceleració 
nul·la. 
Podem distingir entre: 
-Acceleració mitjana: És el canvi de la velocitat en un 
interval de temps finit 
am=Δv/Δt 
-Acceleració instantània: És el canvi de la velocitat quan 
l’interval de temps tendeix a 0. 
a= lim(Δt→0)=Δv/Δt 

metre/segon2 
(m/s2) 

Celeritat Es defineix com el mòdul de la velocitat, i, per tant, és una 
quantitat escalar positiva: 
v= |v| 

metre/segon 
(m/s) 
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Moviments rectilinis 
Ara aplicarem les definicions generals anteriors al cas dels moviments rectilinis, que són 
moviments en una dimensió, i per tant, són els més senzills d’estudiar. 
Aquesta dimensió serà: 
-L’eix X, si el moviment és horitzontal 
-L’eix Y, si el moviment és vertical 
 
Magnitud Moviment horitzontal Moviment vertical Unitat 
Temps Durada del temps: 

interval de temps 
Δt=t2-t1 

Durada del temps: 
interval de temps 
Δt=t2-t1 

segon 

Posició Punt sobre l’eix X 
x<0            x>0 
 
 

Punt sobre l’eix Y 
             y>0 
 
             y<0 

metre 

Desplaçament Canvi de posició 
Δx= x2-x1 
 
 
        0       x1     x2 
-Si es mou cap a la 
dreta x2> x1  , Δx>0 
-Si es mou cap a 
l’esquerra x2< x1  , 
Δx<0 

Canvi de posició 
Δy= y2-y1 
 
       y2 
 
       y1 
        0 
-Si es mou cap amunt 
y2> y1, Δy>0 
-Si es mou cap avall 
y2< y1, Δy<0 
 

metre 

Velocitat mitjana Vm= Δx/Δt 
-Vm>0, moviment 
cap a la dreta 
-Vm<0, moviment 
cap a l’esquerra 
 
v>0         Δx<0 
  
v<0         Δx<0 
 

Vm= Δy/Δt 
-Vm>0, moviment cap 
amunt 
-Vm<0, moviment cap 
avall 
 
 
         v>0, Δy>0 
 
 
        v<0, Δy<0 
 

metre/segon 

Velocitat instantània V= lim(tn→t)=Δx/Δt V= lim(tn→t)=Δy/Δt metre/segon 
Acceleració -Mitjana: am=Δv/Δt 

 
-Instantània: a= 
lim(Δt→0)=Δv/Δt 

-Mitjana: am=Δv/Δt 
 
-Instantània: a= 
lim(Δt→0)=Δv/Δt 

metre/segon2 
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Moviment rectilini uniforme MRU 

És aquell moviment rectilini en que la velocitat es manté constant. 
Per tant, la velocitat instantània i la mitjana coincideixen i l’acceleració és nul·la: 

 V=Δx/Δt (moviment horitzontal) •
 V=Δy/Δt (moviment vertical) •

A partir d’ara escriurem t0, x0 el temps i la posició inicials i t, x el temps i la posició finals- 
Si de l’expressió anterior de la velocitat aïllem x, tenim: 
V=Δx/Δt= x- x0 /t- t0 
v(t-t0)=x-x0  
x0+v(t-t0)=x 

 
 

Aquesta última equació s’anomena equació del moviment rectilini uniforme, i serveix per 
determinar la posició x en un instant de temps t. 
 
gràfic x-t  
 
x    x 
 
 
 
x0    x0 
 
 t0  t  t0  t 
 
Si v>0 (moviment cap a la dreta) 
Si v<0 (moviment cap a l’esquerra) 
 
Gràfic v-t  
 
v          v 
 
 
 
 
 
   t         t 
v>0 (1) 
v<0 (2) 
Una propietat important del gràfic v-t és que ens dóna informació sobre l’espai recorregut, 
concretament l’àrea del gràfic: 
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v 
 
 
 
v0 
 
 
        t0         t 
A: V(t-t0)= V·Δt=x-x0= Δx 
Desplaçament: 0 
Espai recorregut 

 

EXEMPLE 
Un automòbil es troba en la posició inicial x0=20m, en el temps inicial t0=0. Es mou en 
MRU de manera que quan han passat 5s ha assolit la posició x=3m. 
-Determineu la velocitat i (efectueu el gràfic v-t) 
-Determineu l’equació del moviment i calculeu les posicions en els temps 1,2,3,4 i 5s. 
(Efectueu el diagrama x-t) 
x0=20m 
t0=0 
t=5s 
x=3m 
0   v(<0) 
 
x=3                         x0=20m 
t=5s   t0=0 
 
a) V=Δx/Δt= x-x0/t-t0= 3-20/5= 3,4m/s 
 
b) x(t)=x0+v(t-t0) 
x=20+(-3,4)(t-0) 
x=20-3,4t 
 
Posicions(x) Temps(s) 

20 1 

13,2 2 

9,8 3 

6,4 4 

3 5 
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Un segon automòbil havia partit un segon més tard del punt x0=6m, i porta una velocitat 
de 2m/s. En quin punt s’encreua amb l’anterior automòbil? 
x02=6m 
v2=2m/s 
t02=1s 
 
Equació del moviment 2: 
x2=x02+v2(t-t0s) 
x2=6+2(t-1) 
x2=4-2t 
 
Quan s’encreuin x1=x2 
20-3,4t= 4-2t 
-16= -5,4t 
T= 2,96s 
 
Substituir: 
X1=20-3,4t 
x1=20-3,4·2,96 
x1=9,94m 
x2=4+2t 
x2=4-2·2,96 
x2=9,92m 
 
Es trobaran als 9,93m aprox. 

Moviment rectilini uniformement accelerat MRUA 
És aquell moviment rectilini en el qual l’acceleració es manté constant, i per tant 
l’acceleració mitjana i instantània coincideixen: 
a=Δv/Δt= v-v0/t-t0 
Equació de la velocitat: S’obté aïllant “v” a l’anterior expressió: 
V=V0+ a(t- t0) 
 
 
gràfic a-t 
a      a 
  a>0      a<0 
 
 
 
 
 t0  t    t0  t 
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gràfic v-t 
 
v      v 
  a>0      a<0 
 
v0      v0 
 
 
 t0  t    t0  t 
 
Equació del moviment: S’obté a partir del gràfic v-t, tenint en compte que el desplaçament 
Δx, és l’àrea de l’anterior gràfic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δx= àrea blava i taronja 
Δx= v0(t-t0)+ (v-v0)(t-t0) 
x- x0=v0(t-t0)+1/2 (v0+a(t-t0)-v0) (t-t0) 

 
 
 
 

Ex.1: Suposem un mòbil que en el instant inicial t0=0 es troba en l’origen de coordenades 
x0=0 i que parteix del repòs (v0=0): Com queda l’equació del moviment? 
x(t)=1/2 (a·t2) 
 
Ex.2: Un mòbil que en l’instant t0=0 no es troba en l’origen però parteix del repòs 
x(t)= x0+1/2·a·t2 
 
Ex.3: Un mòbil que en l’instant inicial es troba a l’origen  però té una velocitat inicial. 
x(t)=v0·t+1/2·a·t2 
Gràfic x-t 

 
Δx>0 
a>0 
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Δx>0 
a<0 
 
 
 
 

Δx<0 
a>0 
 
 
 
 
 
 
Δx<0 
a<0 
 
 
 
 
 
 

-còncava (es pot dipositar aigua per exemple) 
-convexa (el revés) 
 
Una expressió que sovint serà molt útil, s’obté eliminant la variable temps entre les 
equacions del moviment i de la velocitat. 

 
 
 

 
Fer un sistema d’equacions 
At= v-v0/a 
x-x0= v0(v-v0/a)+1/2·a (v-v0/a)2 
Ax= (vo·v-v02/a)+ a(v2+v02+2·v·v0)/2a2 
Ax= 2v0v-2v02+v2+v02-2vv0/2a 
Ax= v-v02/2a 
 

 

Moviment sota laccio de la gravetat terrestre 
 


