
FISICA magnituds i unitats 
Definicions  

• Magnitud física es tota propietat física que pot ser mesurada 
• Magnitud escalar es la magnitud que queda determinada només amb un 

nombre i la unitat corresponent (temps, massa, energia, etc) 
• Magnitud vectorial es representa amb vectors per a que quedi 

determinat (longitud, velocitat acceleració, força, etc) 
o Mòdul la longitud del segment que és proporcional al valor escalar 

de la magnitud (nombre i unitat) 
o Direcció la recta sobre la que es dibuixa el vector 
o Sentit ve indicat per la punta de la fletxa del vector 
o Punt d’aplicació punt d’origen del vector 

 

 

 

 

Sistemes dunitats  

• Magnitud fonamentals  
o Es trien arbitràriament 
o El seu nombre ha de ser el mínim imprescindible per a que es 

puguin definir coherentment i amb precisió totes les altres 
magnituds físiques (magnituds derivades) 

 

•  
• Sistemes d’unitats són conjunts d’unitats relacionades entre si per 

relacions senzilles (sistema internacional, sistema tècnic, sistema 
cegesimal...) 

MAGNITUD UNITAT DE MESURA SÍMBOL 
Longitud Metre m 
Massa Quilogram kg 
Temps Segon s 
Intensitat del corrent elèctric Amper A 
Temperatura termodinàmica Kelvin K 
Intensitat de la llum Candela cd 
Quantitat de substància Mol mol 

Punt d’aplicació 

Direcció 
Sentit 



FISICA operacions amb vectors 
Suma de vectors  

• Si els 2 vectors tenen la mateixa direcció i sentit 
o El mòdul és la suma aritmètica dels mòduls dels 2 vectors 

 
 

• Si els 2 vectors tenen la mateixa direcció però sentit contrari 
o El mòdul és el resultat de restar-li al mòdul del vector més gran el 

mòdul del vector més petit  
 
 

• Si els 2 vectors tenen diferent direcció o sentit 
o Es construeix un paral·lepípede 

 

 

 

Per calcular el vector resultant es fa per Teorema de Pitàgores (ja que només 
ho farem amb 2 vectors en direccions perpendiculars de moment). 

Exemple 

 

 

Resta de vectors  

Exemple 

 

 

 

 



RECORDA: El quadrat d’un nombre negatiu es torna positiu (negatiu i negatiu 
dona positiu). Per això en (− �)� la B es torna positiva.  

Tot i així no s’ha d’eliminar el signe i sempre s’ha de posar el parèntesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FISICA factors de conversio 
Potencies de 10

 

Multiples i submultibles 

Notacio cientifica 

 Els nombres s’escriuen com el producte d’un nombre entre 1 i 10, i una •
potència de 10, com deu elevat a tres(=1000). Per a nombres més petits 
que 1, l’exponent és negatiu.  

 
Exemple 

 



RECORDA: Posar la unitat al darrere. I tenir en compte les xifres significatives, 
si en demana el professor/a (explicat al següent punt). 

Xifres significatives  

 Són els dígits que expressen una mesura, incloent el primer dígit dubtós •
o En una multiplicació o divisió el nombre de xifres significatives del 

resultat el determina el nombre menor de xifres significatives de 
les dades. 

o En addició o subtracció el nombre de decimals del resultat deu 
coincidir amb el menor nombre de decimals de les dades. 

Exemple 

Tenim 54,5m de tela al motlle i n’hem retallat 2,0m. Quants metres de tela ens 
queden al motlle? 

Les dades que tenim són 54,5m i 2,0m. 

La operació que faríem seria 54,5m-2,0m= 52,5m 

Com que el resultat amb menys xifres significatives de les dades és 2,0m 
(només té 2 xifres significatives) el resultat quedarà com a  (i no 52,5m). 53m

 

XIFRES SIGNIFICATIVES EN NOTACIO CIENTIFICA 

En xifres decimals s’utilitzen les xifres significatives per arrodonir els nombres i 
no haver d’escriure el nombre sencer (ja que sinó és molt llarg). 

A vegades si és un nombre molt gran o molt petit no es pot complir perquè no 
hi ha manera de fer-lo curt. Per això s’utilitza la notació científica. 

Exemple 

Si tenim el nombre 0,00150m i hem de posar 2 xifres significatives (XS): 
 

RECORDA: Per a xifres significatives en notació científica el número elevat a 
10 ( i el 10 inclòs) no compten com a xifres (Ex:  té 5 xifres 
significatives i no 8). 

 



Factors de conversio 

El factor de conversió és un mètode de conversió que es basa en multiplicar 
per una o diverses fraccions en què el numerador i el denominador són 
quantitats iguals expressades en unitats de mesura diferents, de tal manera, 
que cada fracció equival a la unitat. És un mètode molt efectiu per a canvi 
d'unitats i resolució d'exercicis senzills deixant d'utilitzar la regla de 3. 

PASSOS  

Passa 72km/h a m/s 

 Buscar les igualtats que relacionen les unitats del principi i les que volem •
aconseguir 

1km=1000m 

1h=3600s  

 Seleccionar el factor de conversió que al multiplicar per el valer de la •
magnitud ens elimina les unitats donades inicialment i ens deixa les 
unitats que busquem 

 

 Simplificar les unitats que apareixen (tant en numerador com en •
denominador)  

 

Tatxar les unitats repetides (si un a d’elles està a dalt i l’altre avall) 

 Comprovar que les unitats no eliminades són les que desitgem obtenir •

 

(Les unitats que obtindrem seran les que no estan tatxades) 

 

 



 Operar amb els nombres per a obtenir els resultats •

 
 

 Expressar els resultats complint les xifres significatives (si cal utilitzar la •
notació científica) 

 No oblidar de posar les unitats •

Exemple 

 

 


