
FISICA treball energia i calor 
Treball 
El treball, W, que una força constant, F, efectua sobre un objecte es defineix 
com el producte del mòdul d’aquesta força, pel desplaçament, del seu punt 
d’aplicació en direcció de la força. 

W=F·X 

• Si F és paral·lela a la trajectòria i igual sentit (W=F·X) 
• Si F és paral·lela a la trajectòria però diferent sentit (W=-F·X) 
• Les forces perpendiculars no fan cap treball 
• Si F “forma un angle” (W=Fx·X·cosα) 

RECORDA: El treball en el SI es calcula en Joules (J) 

Exemple 

Dues persones arrosseguen un tronc d’arbre i hi apliquen una força de 250N 
mitjançant una corda. Si l’arrosseguen al llarg de 30m, calcula el treball que fan 
sabent que la força és paral·lela al terra. 

-Escriu les dades i assegurar-se que són les unitats del SI (i dibuixa el 
problema si vols) 
F=250N 
X=30m 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho 
W=F·X 
W=250N·30m 
W=7500J 

Potencia 
La potència és la magnitud que indica el ritme en el qual es realitza el treball. Si 
dues màquines fan el mateix treball, però una en menys temps, aquesta serà 
més potent. 



És el quocient entre el treball realitzat i el temps dedicat a fer-lo. 

P=W/T 

RECORDA: La potència en el SI es calcula en watts (W) 

Exemple 
Tenim una màquina per desplaçar capses al llarg d’una cinta. Fa un treball de 
de 12.500N en 8s. Calcula la potència de la màquina. 

 -Escriure les dades i assegurar-se que són les unitats del SI (i dibuixa el 
problema si vols) 
W=12.500J 
t=8s 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho 
P=W/T 
P=12.500J·8s 
P=100.000W 
 

Energia 
L’energia dels cossos és la capacitat que tenen de realitzar treball i produir 
canvis. 

ENERGIA CINETICA 
L’energia cinètica (Ec) és la que tenen els objecte que estan en moviment. La 
seva expressió per a un objecte de massa m que es mou amb velocitat v és: 

 

 

ENERGIA POTENCIAL GRAVITATORIA 

L’energia potencial gravitatòria (Epg) és la que tenen els objectes per la posició 
on estan situats, és a dir, per l’altura a que es troben. 

Epg=m·g·h 

ENERGIA MECANICA 

L’energia mecànica d’un cos és la suma de les seves energies cinètica i 
potencial. 



Em=Ec+Ep 

Si no hi hagués força de fregament l’energia mecànica es conserveria (Principi 
de conservació de l’energia mecànica). 

Exemple 

Determina l’energia cinètica que té un avió de 100t que vola a 720km/h. 

-Escriure les dades i assegurar-se que són les unitats del SI (i dibuixa el 
problema si vols) 
100t=100kg/1t= m=10.000kg 
720km/h=1000m/1km·1h/3600s= v=200m/s 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho 

 
 
 

Ec=(1/2)·10.000kg·200m/s2 
Ec=2.000.000.000J 
-Com que el valor és molt gran escriure-ho en notació científica (complint les 
xifres significatives) 
Ec=2,00·10*9J 
 
Estem a punt de tirar una pedra de 20g per un gratacel, a una altura 
d’aproximadament 30,6m. Quina energia potencial gravitatòria té?  
-Escriure les dades i assegurar-se que són les unitats del SI (i dibuixa el 
problema si vols) 
m=20g=0,02kg 
h=30,6m 
g=9,81m/s2 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho 
Epg=m·g·h 

Epg=0,02kg·9,81m/s2·30,6m 

Epg= 6,0J 

La calor 
La calor és l’energia que es transfereix dels cossos calents als cossos freds. 

També s’anomena energia calorífica i tèrmica. La diferència entre un cos calent 
i un cos fred està l’energia en el seu interior, l’energia interna. 

 



LA TEMPERATURA 

La temperatura d’un cos és un indicador de la quantitat d’energia i de la 
mobilitat que tenen les seves partícules 

PROPAGACIO DE LA CALOR 

• Conducció: Substàncies sòlides. No es produeix moviment en la matèria 
• Convecció: Líquids i gasos. L’energia es transmet pel moviment 

(corrents de convecció) 
• Radiació: No es necessita presència de cap suport material. 

 
EQUILIBRI TERMIC 

Dues substàncies a diferents temperatures arriben a l’equilibri tèrmic quan les 
dues tenen la mateixa temperatura (temperatura d’equilibri, Teq).  

 

 

EFECTES DE LA CALOR SOBRE ELS COSSOS 

• Variació de la temperatura 
La variació que experimenta un cos quan absorbeix o perd calor depèn 
de la seva massa, la quantitat transmesa (Q) i tipus de substància que 
es tracti. 
Associem a cada substància una característica (calor específica, Ce) de 
manera que com més alt és el seu valor, més calor necessita per 
augmentar la seva temperatura. 
Q=m·Ce·(AT) 

La calor específica es mesura en J/(kg·℃ ) 

RECORDA: La dilatació és l’augment de volum d’un cos quan s’escalfa i la 
seva densitat disminueix. La contracció és el contrari, i és quan les substàncies 
es refreden. 

Exemple 

Calcula la quantitat de calor que hem d’aportar a 800g d’alcohol a 20℃ 	si volem 
que la seva temperatura pugi a 30℃ . La calor específica de l’alcohol és de 
2400J/(kg·℃ ) 



-Escriure les dades i assegurar-se que són les unitats del SI  
Ce=2400J/(kg·℃ ) 
m=800g=0,8kg 
Ti=20℃  (temperatura inicial) 
Tf=30℃  (temperatura final) 
Q=? 
densitat=789kg/m3 (normalment t’ho diu. Aquest estava al llibre) 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho 
Q=m·Ce·AT 
Q=0,8kg·2400J/(kg·℃ )30℃ -20℃ ) 
Q=19.200J 
 

Determina la calor específica d’un metall si en introduir una peça de 100g 
d’aquest metall a 40℃  en 250g d’aigua a 20℃ , la temperatura d’equilibri és de 
22℃ . 

Ce=? 
m1=100g=0,1kg 
T1=40℃   
m2=250g=0,25kg 
T2=20℃  
Teq=22℃  
Ceaigua=4180J/(kg·℃ ) (en teoria et donen aquesta dada) 
-Escriure la fórmula, substituir amb les dades que sabem i resoldre-ho. Aïllar la 
incògnita. 

 
 

0,1kg·Cesòlid·(40℃ -22℃ )=0,25kg·4180J/(kg·℃ )·(22℃ − 20℃ ) 
Cesòlid=(0,25·4180·2)/(0,1·18) 
Cesòlid= 1161,1J/(kg·℃ ) 
 


