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EL MOVIMENT
La CINEMÀTICA és la part de la física que
estudia el moviment.
Anomenem mòbil el cos del qual estem
estudiant el moviment.estudiant el moviment.

El moviment consisteix en el canvi de 
posició d’un mòbil en transcórrer el temps



EL MOVIMENT
Imagina’t que la fulla s’està movent sobre l’aigua i observa
la conversació entre l’aranya i la formiga. Quines de les
dues té raó?

Qui té raó?. L’aranya diu que es mou i nosaltres veiem que 
la fulla es mou, per tant s’està movent. Però, la formiga diu 
que està quieta i ella no està caminant Què penseu?



EL MOVIMENT
Aquest exemple serveix per veure que es el
moviment relatiu. Per saber si es produeix un
moviment o no, es necessari referir-nos a alguna
cosa. Per tant, el primer pas es descriure el
SISTEMA DE REFERÈNCIA.SISTEMA DE REFERÈNCIA.

Diem que un cos està en moviment si canvia la
seva posició respecte d’un sistema de
referència, si s’apropa o s’allunya del sistema de
referència.



MÒBIL PUNTUAL I TRAJECTÒRIA

Mòbil puntual ! mòbil petit comparat amb el seu
recorregut ( per exemple un vaixell, aquest encara que es gran el
considerem petit respecte la distància que farà)

Els punts per onEls punts per on
passa un mòbil
quan es desplaça
formen una línia
que s’anomena
TRAJECTÒRIA



EL TEMPS
El MOVIMENT és el canvi de posició d’un mòbil al
passar el TEMPS.

Es important conèixer el temps comprès entre dos
instants, INTERVAL DE TEMPS

∆t = increment de temps
t = temps final
t0= temps inicial

0ttt −=∆



POSICIÓ I DESPLAÇAMENT
A nosaltres ens interessa conèixer en cada moment on es
troba el cos que es mou, és a dir saber quina distància
recorre i en quant temps, per això utilitzem la posició.

Al lloc que ocupa el cos sobre la trajectòria (és a dir 

La posició es representa mitjançant la lletra x i es mesura
en metres. Per conèixer la posició necessitem abans triar
el sistema de referències.
Si el cos s'allunya del SR cap amunt o cap a la dreta és +,
el contrari és -

Al lloc que ocupa el cos sobre la trajectòria (és a dir 
respecte del sistema de referència) en cada moment es 

diu POSICIÓ.



POSICIÓ I DESPLAÇAMENT
Anomenem DESPLAÇAMENT a la diferència
entre dues posicions determinades.

∆x = increment de x, desplaçament
0xxx −=∆

∆x = increment de x, desplaçament
x = posició final
x0= posició inicial



POSICIÓ I DESPLAÇAMENT
EXEMPLE
Calcula el desplaçament del mòbil de la figura quan es
trasllada de A a B, de B a C, de C a D i el desplaçament
total

A BCD

De A a B: ∆x=xB-xA= 4 m- 1m= 3 m
De B a C: ∆x=xC-xB= -2m – 4m= -6 m
De C a D: ∆x=xD-xC= -4m – (-2m)= -2 m
Desplaçament total: De A a D : ∆x=xD-xA= -4m – 1m= -5 m

0xxx −=∆
A BCD

-4 -2 0 2 4
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VELOCITAT
Velocitat mitjana com el desplaçament recorregut per un mòbil per
unitat de temps, la seva unitat en el sistema internacional és el m / s,
encara que se sol utilitzar bastant el km / h.

0

tt
xx

t
xvm −

−
=

∆

∆
=

La velocitat instantània és la que porta el mòbil en un interval de
temps molt curt, en un instant. El velocímetre del cotxe mesura
velocitats instantànies.

S’anomena rapidesa al valor absolut de la velocitat. Per tant la rapidesa
mai pot ser negativa.

0ttt
vm −

=
∆

=



VELOCITAT
Calcula la velocitat mitjana que porten els següents cossos. Tria la 
resposta adequada (Recorda que les unitats han de ser m/s)

1. Un cotxe que recorre 400 m en 12 segons 
a) 15,4 m/s b) 33,3 m/s
c) 41,1 m/s d) 26,3 m/s

2. Una bicicleta que recorre 6 km en 10 minuts 
a) 10 m/s b) 7 m/s
c) 9 m/s d) 6 m/s

3. Un avió que recorre 6 km en 20 segons
a) 320 m/s b) 234 m/s
c) 300 m/s d) 363 m/s



MOVIMENT RECTILINI 
UNIFORME (M.R.U.)

Un moviment rep el nom de rectilini quan la seva
trajectòria és una recta i uniforme quan la seva velocitat
és constant.

xv ∆
=

tvxx
tvx
t

vm

∆=−

∆=∆
∆

=

0

tvxx ∆+= 0
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GRÀFIQUES M.R.U.
Gràfica velocitat-temps (v-t),
d’un M.R.U. és sempre una
recta paral·lela a l’eix de
temps, ja que la velocitat té el
mateix valor en tots elsmateix valor en tots els
instants.

Gràfica posició-temps (x-t),
d’un M.R.U., és una recta, la
inclinació de la qual depèn de
la velocitat.



EXEMPLE M.R.U.
Velocitat d'un cos és de 4 m/s i la seva posició inicial és  x0 =  -3 m. 

Passos:
1) Equació general del moviment 

tvxx ∆+= 0

tx ∆+−= 43
2) Fem la gràfica. Per això hem d’anar posant valors al temps per 
obtenir la x
i fer la 
gràfica. 

tx ∆+−= 43

t(s) x (m)
0 -3
1 1
2 5
3 9
4 13
5 17



M.R.U. PROBLEMES DE 
TROBADES 

Un cas molt típic d'exercicis de moviment uniforme és
calcular el temps que triguen a trobar dos cossos que
surten de diferent lloc. Vegem un exemple.

Un cotxe surt de Barcelona cap a Lleida a les 10:00 am i porta una
velocitat que podem considerar constant de 80 km / h, al mateix
temps surt un cotxe de Lleida a Barcelona amb una velocitat que
podem considerar constant de 70 km / h. Si la distància entre
Barcelona i Lleida és de 180 km, calcula l'hora a la qual es troben i
la distància que recorre cada un.

Considerem el MATEIX SISTEMA DE REFERÈNCIES En un cas la velocitat
serà positiva i en l'altre negativa. A continuació tens un dibuix de la situació,
si ets capaç de fer-ho tu mateix, resoldre aquests problemes és molt senzill:



M.R.U. PROBLEMES DE 
TROBADES 

Recordar en aquests problemes hem de tenir clar:
1. El sistema de referències és el mateix per als dos cotxes, per això 
la posició en què es troben és la mateixa.
2. El temps que triguen a trobar és el mateix si surten alhora dels dos 
cossos
3. Si surten de diferents llocs un ha de tenir velocitat positiva i l'altre 
ha de tenir velocitat negativa.



M.R.U. PROBLEMES DE 
TROBADES 

tx
tx
80180

70
−=

= 180150;1808070;8018070 ==+−= ttttt
ht 2,1

150
180

==

kmx 842,1·70 ==Posició a la que es troben:

El cotxe que surt de Barcelona s’ha desplaçat 84 km
El cotxe que surt de Lleida s’ha desplaçat 180-84 = 96 km



M.R.U. PROBLEMES DE 
TROBADES 

Respondre:

• Equació corredor 1
• Equació corredor 2
• Temps on es troben 
• Posició on es troben
• Distància feta pel corredor 1
• Distància feta pel corredor 2
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MOVIMENT VARIAT. 
ACCELERACIÓ

Fins aquí hem estudiat el MOVIMENT UNIFORME, en el que la
velocitat és constant. Hi ha uns altres moviments, els NO UNIFORMES
o VARIATS, en els que la velocitat varia al passar el temps.

Per estudiar aquests moviments, apareix una nova magnitud,
L’ACCELERACIÓ.

S’anomena acceleració mitjana, entre dos instants, l’increment de
velocitat instantània que experiment un mòbil en cada unitat de temps

La unitat de l’acceleració és m/s2

0

0

tt
vv

t
vam −

−
=

∆

∆
=

Si rapidesa augmenta, 
diem que el moviment es 
accelerat. 
Si rapidesa disminueix, 
diem que el moviment és 
retardatExercicis 7 i 8 pàg. 12 



Un moviment rectilini uniformement variat (m.r.u.v.) és el
moviment d’un mòbil que es desplaça sobre una recta a
acceleració constant.

t
vam ∆

∆
=

MOVIMENT RECTILINI 
UNIFORMEMENT VARIAT (M.R.U.V.)

tavv ∆+= Expressió velocitat m.r.u.v.

tav
t

am

∆=∆
∆

=

( )20 2
1 tatvx ∆+∆=∆

tavv ∆+= 0 Expressió velocitat m.r.u.v.

Equació del m.r.u.v.

De les dues anteriors, es 
dedueix la següent, molt útilxavv ∆=− 22

0
2



GRÀFIQUES M.R.U.V.
Gràfica acceleració-temps
(a-t), d’un M.R.U.V és sempre
una recta paral·lela a l’eix de
temps, ja que l’acceleració té
el mateix valor en tots elsel mateix valor en tots els
instants.

Gràfica velocitat-temps (v-t),
d’un M.R.U.V, és una recta, la
inclinació de la qual depèn de
l’acceleració. L'equació és

tavv ∆+= 0



GRÀFIQUES M.R.U.V.
Gràfica posició-temps (x-t), d’un M.R.U.V és sempre un
arc de paràbola, perquè l’equació del m.r.u.v. és una
equació de segon grau.



EXEMPLE M.R.U.V.
Quin és el desplaçament total realitzat pel mòbil des de l’instant t=0 s fins al 
t=10 s?

1) Primer tram ! M.R.U.V.
Velocitat del mòbil augmenta de 0 a 50 m/s

2) Segon tram ! M.R.U.2) Segon tram ! M.R.U.
Velocitat és constant. 

3) Tercer tram ! M.R.U.V.
Velocitat del mòbil disminueix de 50 a 0 m/s. 

PRIMER TRAM
1) Calcular l’acceleració

2) Calcular el desplaçament  

2/25
02
050 sm

t
vam =

−

−
=

∆

∆
=

( ) ( ) mtatvx 502·25·
2
1

2
1 22

0 ==∆+∆=∆



EXEMPLE M.R.U.V.
SEGON TRAM 
1) Calcular el desplaçament  

TERCER TRAM 

mtvx 200)26(50 =−=∆=∆

1) Calcular l’acceleració

2)    Calcular el desplaçament

TOTAL 

2/5,12
610
500 sm

t
vam −=

−

−
=

∆

∆
=

( ) mtatvx 100)610)·(5,12·(
2
1)610(502

1 22
0 =−−+−⋅=∆+∆=∆

mx 35010020050 =++=∆
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CAIGUDA LLIURE DELS 
COSSOS

S’entén per caiguda lliure, el moviment de qualsevol cos
sotmet únicament al seu pes (al buit o quan hi ha poc
fregament de l’aire).

Experimentalment s’observa que:Experimentalment s’observa que:

1) Si no hi ha fregament, tots els cossos cauen com
M.R.U.V.

2) Cauen amb la mateixa acceleració, l’acceleració de la
gravetat, a=g

3) A prop del terra, la g=9,81 m/s2, acceleració normal.



EXEMPLE CAIGUDA LLIURE DE 
COSSOS

Calcula quan temps triga a arribar a terra una bola de plom que es deixa caure
sense velocitat inicial des d’una altura de 20 m i la velocitat en el moment del
impacte. Considera negligible la resistència de l’aire.

x0= 0 m; v0=0 m/s; t0=0s; x=20 m; v=?; t=?

( )21 tatvxx ∆+∆+=

x0= 0 m 

+ ( )200 2
1 tatvxx ∆+∆+=

x = 20 m 

+

( )28,92
120 t⋅=

( )29,420 t= 9,4
202 =t st 02,2=

tavv ∆+= 0

02,28,9 ⋅=v smv /80,19=Exercicis 14, 15, 16 
pag. 18



MOVIMENT CIRCULAR

Anomenem MOVIMENT CIRCULAR el que té com a
trajectòria una circumferència.

Per determinar la posició del mòbil, es pren com a
referència un punt P0 de la circumferència. Si el mòbil esreferència un punt P0 de la circumferència. Si el mòbil es
troba en el punt P, la seva posició és dona per:

a) La longitud de l’arc s, amb origen a P0 i
extrem a P.

b) L’angle ϴ que formen els radis OP0 i
OP

ϴ
O

P

P0

+
s



MOVIMENT CIRCULAR

En el S.I., l’angle ϴ s’expressa en radians (rad).

Un radian és un angle que, quan té el seu vèrtex
en el centre d’una circumferència abarca un arc de
longitud igual al radi.

s=r
longitud igual al radi.

Una circumferència completa té 360º i la seva longitud es
2πr. Per tant, 360º= 2π rad.

Segons la definició de radian:

1 rad

r

rs ⋅=θ
rs ⋅∆=∆ θ



MOVIMENT CIRCULAR

EXEMPLE:
Una roda ha girat 120º. Calcula la longitud de l’arc
recorregut per un punt A de la roda situat a 50 cm del
centre.

1) Passar els º a rad.

2) Apliquem la formula

cmcmcmradrs 1057,1045009,2 ≈=⋅=⋅=θ

radrad 09,2
º360

2º120 =×
π



MOVIMENT CIRCULAR 
UNIFORME

Quan un mòbil recorre una circumferència amb velocitat
constant, el seu és un MOVIMENT CIRCULAR UNIFORME.

MAGNITUDS 
LINEALS

MAGNITUDS 
ANGULARS

rad/s

Velocitat lineal és la longitud de l’arc recorregut pel mòbil
per unitat de temps.
Velocitat angular és l’angle que gira el mòbil per unitat de
temps.

radrad 09,2
º360

2º120 =×
π

POSICIÓ Arc s Angle ϴ

VELOCITAT
t∆

∆
=

θ
ω

t
sv
∆

∆
=



MOVIMENT CIRCULAR 
UNIFORME

La unitat del S.I. de la ω és rad/s.

Altres unitats són rev/min o rpm. Una rev= 2π rad.

La relació entre la velocitat lineal i l’angular és laLa relació entre la velocitat lineal i l’angular és la
següent

rv ⋅=ω



MOVIMENT CIRCULAR 
UNIFORME

EXEMPLE:
Un punt d’una roda, que gira amb moviment circular
uniforme, està situat a 20 cm de l’eix de rotació i té una
v=8m/s. Calcula la v d’un altre punt B, situat a 30 cm de l’eix
de rotació.de rotació.

1) Calculem la velocitat angular

2) Calcula la v de l’altre punt B.

rv ⋅=ω srad
m
sm /40

2,0
/8

==ω

smmsradv /123,0/40 =⋅= Exercicis 17, 18, 19 
pàg. 21


