
© Eluas 
 

FISICA el moviment 
Descripcio del moviment 
Un objecte està en moviment quan el lloc que ocupa varia amb el temps. 

• Trajectòria La línia que uneix els punts corresponents a les posicions 
ocupades per aquest mòbil 

• Distància recorreguda  La distància recorreguda per un mòbil és la 
longitud de la seva trajectòria i es tracta d'una magnitud escalar 

• Desplaçament  el desplaçament efectuat és una magnitud vectorial. 
El vector que representa al desplaçament té el seu origen en la posició 
inicial, el seu extrem en la posició final i el seu mòdul és la distància en 
línia recta entre la posició inicial i la final. 

 
 
La posició d’un mòbil puntual és el punt en que està en cada moment. 
TEMPS 

Interval de temps  (el que dura en moure’s el mòbil) 

Instant de temps(t) (un moment determinat) 
VELOCITAT 

Mitjana (Vm) (mitjana de velocitats dins l’interval de temps que es mou el mòbil) 

Instantània (un moment determinat) 

 

 

 

 

 

Desplaçament 

Trajectòria i distància 
recorreguda 



© Eluas 
 

FISICA moviment rectilini 
Intro 
El moviment és rectilini si la seva trajectòria és en línia recta 

*Representarem delta (interval) amb la lletra A 

CARACTERISTIQUES 

• Desplaçament és la diferència entre la seva posició final, x, i la seva 
posició inicial, x0 
Ax=x-x0 

• Velocitat magnitud vectorial però la representarem escalar 
Vm=Ax/At 

Moviment rectilini uniforme 
Un mòbil es desplaça amb MRU si la seva trajectòria és rectilínia i la seva 
velocitat és constant. 

GRAFIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

El desplaçament és igual a la multiplicació entre la velocitat (que és constant) i 
el temps, sumat amb la posició inicial. 

Esquema 

 

 

*model d’exemple 

t1 t2 

x1 

x2 

x0 

Interval de temps 

Desplaçament 

t(s) 
X(m) 

X=x0+V·At 

2m/s 5m/s 
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Exemple 

Un objecte es mou a una velocitat constant de 2m/s. Sabent que ha passat per 
la posició x0= 5m en el moment que hem posat el cronòmetre a 0, determina: 

L’equació del moviment: 

Substituir els valors de les dades que tenim per els de la fórmula. 
x0=5m 
2m/s 
X=x0+V·At 
X=5m+2m/s·At 
La posició quan es troba en l’instant 1,5s: 

Substituir els valors de les dades que tenim per els de la fórmula. 
x0=5m 
2m/s 
1,5s 
X=? 
X=x0+V·At 
X=5m+2m/s·1,5s 
X=35m 
El temps que transcorre fins que arriba a la posició X=50m 

X=50m 
2m/s 
At=? 
X=x0+V·At (aïllar el temps en l’equació) 
At=X-x0/V 
At=50m-5m/2m/s 
At= 22,5s 
 

CONSELL: Per visualitzar millor el problema es pot dibuixar i afegir les dades al 
dibuix 
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Moviment rectilini uniformement accelerat 
Un mòbil es desplaça amb MRUA si la seva trajectòria és rectilínia i la seva 
acceleració és constant. 

CARACTERISTIQUES 

• Acceleració(a) és constant  

GRAFIQUES 

V 

 

 

 

 

 

 

La velocitat és igual a la multiplicació entre l’acceleració (que és constant) i el 
temps, sumat amb la velocitat inicial. 

Per als problemes amb MRUA:  

 

El desplaçament és igual a la meitat de l’acceleració(1/2 a) multiplicada pel 
temps al quadrat(At2), sumat amb la multiplicació entre la velocitat inicial (V0) i 
el temps (At), i sumat amb la posició inicial (x0). 

CONSELL: Com que a vegades en els problemes la velocitat és 0 i la posició 
també és 0, apuntar-los igualment i després al escriure la fórmula tatxar-los 
(perquè si no els inclous i no els escrius a la fórmula el professor pot comptar-
t’ho com a incorrecte i també et pots confondre). 

INTERPRETAR GRAFIQUES AMB MRUA 

 

 

 

Interval de temps 

t2 t1 t(s) 
v(m/s) 

v1 

v2 

v0 

Interval de velocitat 

V=v0+a·At 

• La velocitat disminueix (la corba va cap avall)(-) 
• El pendent disminueix (mirar les línies. La segona té 

menys pendent) (-) 
• Si hi ha (-) i (-)= acceleració + 

t 

x 
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Exemple 

Un vehicle surt des del punt 0 (que hem determinat nosaltres). Surt del repòs 
amb una acceleració de 2m/s i es desplaça per una línia rectilínia. 

És recomanable fer un dibuix per visualitzar el problema. 

Escriu les equacions de la seva posició i la seva velocitat: 

a)  
 
 
X=1m/s2(At)2 
 
b)  
V=2m/s2·At  
Substituir de la fórmula les dades que sí tenim 
 
Calcula la seva posició després de 35s: 

a) -Escriure la fórmula: 
-Escriure les dades: 
X=? 
At=35s 
x0=0 
v0=0 

x 

t 

• La velocitat augmenta (la corba va cap amunt)  (+) 
• El pendent disminueix (mirar les línies. La segona té 

menys pendent) (-) 
• Si hi ha (+) i (-)= acceleració - 

t 

x 
• La velocitat disminueix (la corba va cap avall)  (-) 
• El pendent augmenta (mirar les línies. La segona té 

més pendent) (+) 
• Si hi ha (-) i (+)= acceleració - 

x 

t 

• La velocitat augmenta (la corba va cap amunt)  (+) 
• El pendent augmenta (mirar les línies. La segona té 

més pendent) (+) 
• Si hi ha (+) i (+)= acceleració + 

V=v0+a·At 
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a=2m/s 
 
-Substituir la fórmula amb les dades que tenim: 

 
 

RECORDA: Si x0=0 i v0=0 pots anar directe i no tornar-los a posar al substituir 
(però sempre s’ha d’escriure la fórmula al principi). 

 -Calcular l’operació: 
X=1225m 

MRU i MRUA 
FORMULES 

Totes aquestes fórmules són útils per fer els problemes de MRU i MRUA.  
CONSELL: Per a què els problemes siguin més fàcils de resoldre es poden 
escriure al principi totes les fórmules. Al determinar les dades que tenim i les 
que volem saber i tenint apuntades les fórmules podem veure quina és la que 
necessitem utilitzar per al problema. 

MRU 

 
MRUA  

 

 

 

 

 

 

El + és per quan la velocitat i l’acceleració tenen el mateix sentit. El – és per 
quan la velocitat i l’acceleració tenen diferent sentit.  

PROBLEMES AMB MRU I MRUA 

MRU i MRU 
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• Escriure les dues equacions del moviment i imposem la condició de 
trobar-se (amb sistema d’equacions) Diem que x1=x2. 
  

 

• Igualem les dues equacions amb les dades substituïdes i aïllem la 
incògnita que correspongui 

• Per comprovar-ho es pot fer una gràfica i observar que hi ha un punt en 
el que tallen les dues línies (moviment dels dos mòbils) 

MRU i MRUA 

• Igualem les equacions, aïllem el temps i el substituïm en cada una 

 

 

RECORDA: Sempre posar les unitats del sistema internacional 

  

FISICA moviment vertical 
Un moviment és vertical si es tracta d’una caiguda lliure o d’un llançament 
vertical. 

CARACTERISTIQUES 

• S’utilitza l’eix OY (i no OX) 
• Es pren l’origen al terra (y=0) 
• Es considera les posicions per sobra del terra positives (i per sota 

negatiu) 
• Es considera la velocitat positiva la que té sentit cap amunt, i a l’inrevés 
• L’acceleració de la gravetat és negativa perquè va cap avall 

 
 
 
 
 

Exemple 
Una bola es deixa caure des d’un gratacel, a 54,5m.  
Quant triga en arribar al terra? 
És recomanable fer un dibuix per visualitzar el problema. 
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-Escriure les dades: 
y0= 0m 
v0=0m/s 
g=-9,81m/s2 
Y=54,5m 
At=? 
-Escriure la fórmula que necessitem (o totes les que tenim): 

 
 

-Substituir les dades a la fórmula 

 

 
-Resoldre l’equació aïllant la incògnita 

 
 

FISICA moviment circular 

Un objecte té moviment circular si la seva trajectòria té forma de 
circumferència. 

 

 

 

 

 

CONSELL: Encara que hi hagi símbols poc familiars, al igual que certes 
paraules, el moviment circular utilitza els mateixos elements com la velocitat, 

• Velocitat constant 
• An= acceleració normal (o centrípeta) 

 

*Centrípeta significa que apunta al centre 
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desplaçament, etc. Simplement s’afegeix l’ús de l’angle (per això els elements 
estan duplicats: lineal i angular). 

• POSICIÓ: Per localitzar un mòbil sobre una circumferència hem 
d’utilitzar un origen (O). La posició P del mòbil s’indica mitjançant la 
distància fins a l’origen. (OP) 

• DESPLAÇAMENTS ANGULAR I LINEAL: El desplaçament d’un mòbil 
sobre una circumferència es pot identificar mitjançant el desplaçament 
angular o angle descrit. O amb desplaçament lineal o arc recorregut. 

o Desplaçament angular: 
o Desplaçament lineal:  

  
• VELOCITAT ANGULAR MITJANA: És igual al desplaçament angular 

dividit per l’interval de temps que transcorre (utilitzant el mateix tipus de 
fórmula que en el moviment rectilini). 

 
• VELOCITAT LINEAL MITJANA: És igual al desplaçament lineal dividit 

per l’interval de temps que transcorre (utilitzant el mateix tipus de 
fórmula que en el moviment rectilini). 

 
• ACCELERACIÓ: Canvia en cada moment la seva direcció. 

El rad 

360° = 2�� 

 

 

 

 

Moviment circular uniforme 
El MCU és el d’un mòbil que recorre una circumferència amb velocitat angular 
constant. 

 

1radi 
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FORMULES 

Totes aquestes fórmules són útils per fer els problemes de MCU.  
• Velocitat lineal mitjana 

  
• Velocitat angular mitjana 

 
• Desplaçament lineal 

 
• Desplaçament angular 

 
• Temps 

 
• Freqüència 

 
• Acceleració 

      RECORDA: Delta, , dona referència a “interval”, així que en velocitat i 
desplaçament s’utilitza Delta per referir-se al total. 

 

 Unitats 

  

 
RECORDA: Al tenir com a unitats radiants s’ha de canviar a la calculadora. 
Amb les calculadores estàndard: mode, mode, 2 (ha de posar rad). 
Per tornar al mode de sempre cal reiniciar-ho. Amb les calculadores estàndard: 
shift, mode, 3 (ha de posar all). I quan acabi clicar al igual. 
 
Exemple 

Les rodes d’un cotxe, de 50m de diàmetre, giren amb un MCU i fan 20 voltes 
cada minut. 
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Calcula: 

És recomanable fer un dibuix per visualitzar el problema. 
-Escriure les dades: 
D=50m, llavors R=25m 

 
V=0,33voltes/s 
a) La velocitat angular en radiants per segon i la velocitat lineal dels punts de 

la perifèria de les rodes 

-Determinar quina dada ens estan preguntant. En aquest cas la velocitat 
angular així que s’escriu la fórmula (o fórmules) 

 
 

 
-Saber quines altres dades coneixem (com que coneixem la freqüència aquí 
agafarem la segona fórmula) 
-Substituir les dades en la fórmula 
W=2·3,14·0,33voltes/s 
-Calcular la fórmula (i si és necessari aïllar la incògnita) 
W=2,07rad/s 
b) L’angle descrit i la distància recorreguda pels punts de les rodes que disten 10cm 

del centre durant 20s 

-Escriure les dades noves (i si les anteriors no es poden visualitzar) 
R=10cm=0,10m 
At=20s 
-Determinar quina dada ens estan preguntant. En aquest cas l’angle descrit i la 
distància recorreguda així que s’escriu la fórmula (o fórmules) 

 

-Substituir les dades en la fórmula 
 =2,07rad·20s  

-Calcular la fórmula 
=41,4rad 

-Calcular l’altra fórmula ara que sabem una dada més 
s=41,4rad·0,10m=4,14m 
  
 


