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1 TÍTOL 

El títol triat per aquesta unitat didàctica és Seguretat a la carretera. Sota aquest títol 

s’amaguen dos objectius: tractar la seguretat viària dels conductors i aprendre els 

conceptes més importants relacionats amb la quantitat de moviment i els seus principis 

físics. 

2 PRESENTACIÓ 

Aquesta unitat didàctica composta per 8 sessions està enfocada als alumnes del 

primer curs de batxillerat dins la matèria de física. El grup d’alumnes de l’INS Les 

Aimerigues es caracteritza per ser un grup reduït (12 alumnes) i divers (tant 

culturalment com pels ritmes i nivells d’aprenentatges). 

L’objectiu global i final que presenta aquesta unitat és la redacció d’un article divulgatiu 

on s’argumentin els beneficis que comporta el bon ús dels elements de seguretat 

passiva quan es viatja en un vehicle. El contingut -la conservació de la quantitat de 

moviment- forma part del bloc de mecànica universal del currículum de física de primer 

de batxillerat i permet treballar tots els seus conceptes i principis a partir d’un context 

molt proper a l’alumnat: els accidents de trànsit. Mitjançant els objectius didàctics i 

procedimentals planificats a les primeres sessions, l’alumnat serà capaç d’assolir 

l’objectiu global. A través d’aquest objectiu global es busca que l’alumne dugui a terme 

una acció tangible al seu entorn més proper i, de retruc, que això augmenti la seva 

motivació i el seu interès per aprendre. 

La seqüència didàctica té un enfocament centrat en l’alumne. Això vol dir que són els 

alumnes els responsable de cercar la major part de la informació referent a la unitat i 

responsables també d’explicar-la entre ells. S’incorporen alguns elements de classe 

inversa per tal d’apoderar-los i fer-los partícips del seu procés d’aprenentatge. 

L’avaluació de la unitat es porta a terme tenint en compte diferents conceptes del 

contingut i diferents competències que ha de desenvolupar l’alumne. L’elaboració de 

l’article divulgatiu té un pes important (40%) però també s’avaluen la resolució d’un 

problema o la presentació de la carpeta d’aprenentatge. Aquestes activitats també 

busquen l’equilibri entre treball individual que ha fet l’alumne i el treball en equip. 

L’atenció a la diversitat es té en compte a través de dues grans accions: aprofitar la 

codocència per donar suport als alumnes amb més dificultats i crear grups 

heterogenis. 

El fet de centrar la unitat en l’alumne i donar-li tanta responsabilitat comporta algunes 

dificultats. Per una banda, caldrà ser insistent en la incorporació d’aquesta nova 

metodologia donat que no se la faran seva a la primera sessió. Per altra banda, també 

caldrà promoure el treball en grup i justificar-los els beneficis que té per al seu 

aprenentatge. Es preveu que aquest període de 8 sessions serà suficient perquè 

s’apropiïn d’aquesta nova manera d’aprendre. 
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3 CICLE, NIVELL I MATÈRIA 

Cicle Nivell Matèria Bloc 

Batxillerat Primer Física Mecànica universal 

4 CONTEXT D’APRENENTATGE I APLICACIÓ 

Els accidents de trànsit són un context molt proper per als alumnes per introduir els 

conceptes relacionats amb la conservació de la quantitat de moviment. El context es 

centra en aquest àmbit per tal de poder introduir, també, al llarg de tota la seqüència el 

contingut relacionat amb els elements de seguretat passiva (cinturó de seguretat i casc 

de moto). 

Recursos utilitzats 

 Accident de motociclisme de Lluís Salom. 

 Diàleg de dos conductors després de patir un accident i topar un vehicle contra 

l’altre. 

 Dades de l’IDESCAT sobre els morts i els ferits a la carretera que han tingut 

lloc a la comarca del Vallès Occidental. 

 Titulars de diferents notícies relacionades amb els accidents de ciclistes. 

 Notícies d’accidents de trànsit vinculades al seu entorn més proper: Terrassa. 

 L’encàrrec de la revista UAB Divulga per tal de redactar un article divulgatiu. 

5 TREBALL PER COMPETÈNCIES 

En aquesta unitat didàctica el treball per competències es troba en activitats concretes  

de la seqüència ja dissenyades amb aquesta intenció. Però, a més a més, el treball 

competencial també es veu reflectit al llarg de tota la unitat amb hàbits i mètodes de 

treball que han de desenvolupar els mateixos alumnes. 

A grans trets, s’ha dissenyat una unitat didàctica que estigui centrada en l’alumne i que 

el professor tingui un paper més secundari. En aquest sentit, s’han prioritzat les tres 

competències generals que més fomenten aquest aprenentatge on l’alumne té més 

protagonisme: 

 Competència comunicativa: es treballa mitjançant la interacció entre 

l’alumnat en el treball en equip o en la posada en comú dels arguments. Es 

busca que l’alumne sigui el protagonista en l’explicació del contingut nou així 

com també en l’avaluació dels aprenentatges. Es demana en moltes de les 

sessions que sigui l’alumne qui es prepari el temari a casa per tal de resoldre 

dubtes i aplicar el coneixement a l’aula.  

A nivell d’activitats, la competència comunicativa es treballa sobretot a la sessió 

8 amb l’elaboració d’un article divulgatiu. 

 Competència de recerca: tot i no disposar de suficients eines informàtiques, 

es demana a l’alumnat que sigui ell qui faci la cerca del contingut. En cas de 

ser una tasca per fer en horari lectiu es proposa fer-ho a través del llibre de 
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text. Si es tracta d’una tasca per fer fora de l’horari lectiu, l’alumne ho pot dur a 

terme amb els recursos que cregui necessaris. D’aquesta manera també 

s’incorporen petits elements d’un entorn de classe inversa1. 

 Competència personal i interpersonal: es busca en tot moment la interacció 

entre els companys a través del treball en equip. Cal que desenvolupin 

habilitats de lideratge estudiantil per tal de fer-los partícips i conscients del seu 

procés d’aprenentatge. 

La redacció de l’article divulgatiu torna a ser un exemple concret del treball 

d’aquesta competència. Cal que s’autoorganitzin per redactar-lo i que 

estableixin els criteris d’avaluació que cal tenir en compte per comprovar 

l’assoliment d’aquest objectiu. 

Pel que fa a les competències específiques de l’àmbit de física, es treballen les 

següents: 

 Competència en indagació i experimentació: a la sessió 7 han de dissenyar 

una base d’orientació per tal de preparar-se per a la resolució d’un problema. 

En aquesta activitat indaguen sobre com aplicar tot el què han après al llarg de 

les darreres sessions. 

 Competència en la comprensió de la naturalesa de la ciència: a partir de la 

comparació amb unitats anteriors, l’alumne veu que els problemes on 

apareixen xocs i interaccions amb altres cossos, no es poden resoldre 

mitjançant el model de les lleis de Newton sinó que necessiten un nou model 

que englobi nous conceptes. 

 Competència en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic: 

l’elaboració de l’article divulgatiu amb l’ús d’arguments sòlids busca treballar 

explícitament aquesta competència. Davant la inconsciència de la gent amb un 

ús correcte del casc o el cinturó, es pretén que l’alumne actuï amb una acció al 

seu entorn més proper fent servir argumentacions de coneixements científics. 

6 CONTINGUTS 

Dins del bloc de l’univers mecànic, els continguts que es tractaran al llarg d’aquesta 

unitat didàctica són: 

 Quantitat de moviment o moviment lineal 

o 1a llei de Newton i principi d’inèrcia 

o 2a llei de Newton i principi fonamental de la dinàmica  

 Aplicació de la relació entre l'impuls i la quantitat de moviment en situacions 

com ara els xocs de vehicles.  

 Funció dels sistemes de seguretat passiva.  

 Principi de conservació de la quantitat de moviment. Aplicació del principi a 

situacions dinàmiques d'interès en una dimensió, com ara els xocs. 

                                                
1
 La classe inversa és un sistema o forma d'aprenentatge en el marc d'un procés docent semi presencial 

segons el qual els estudiants aprenen nous continguts normalment a casa, per després realitzar les 
activitats a l'aula i amb el suport del professor. 
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7 CONSIDERACIONS AL VOLTANT DELS CONTINGUTS 

7.1. CONEIXEMENTS PREVIS 

L’alumnat del primer curs de batxillerat ha tractat les unitats referents al moviment i a 

la seva representació vectorial. També han après els conceptes que fan referència a la 

dinàmica de forces. A banda de tot això, s’ha hagut de fer un èmfasi especial als 

conceptes relacionats amb la notació científica i a certes eines matemàtiques moltes 

de les quals no tenien uns coneixements profundament adquirits després de finalitzar 

el quart curs d’ESO. 

7.2. IDEES PRÈVIES 

Tal com diu Varela Nieto (1996), caldrà fer front a conceptes previs erronis que puguin 

tenir els alumnes entorn al concepte de força i a la seva relació amb el moviment. 

Malgrat hagin tractat el tema de dinàmica de forces a les unitats anteriors, és pertinent 

preveure possibles idees prèvies. Tot seguit s’enumeren algunes de les idees mal 

concebudes que César Mora (2008) detalla en el seu article i que podrien sorgir durant 

les primeres sessions: 

 Una força constant produeix un moviment constant. 

 Una força no pot mantenir un objecte accelerat indefinidament. 

 En absència de força, tot objecte es manté en repòs. 

 Els obstacles poden canviar la direcció del moviment o aturar-lo però no són 

agents que apliquin forces. 

7.3. CONEIXEMENTS POSTERIORS 

Aquesta unitat inclou l’últim punt referent al bloc de mecànica universal. Això vol dir 

que els coneixements següents que tractaran els alumnes ja seran del bloc d’energia. 

Més endavant, una unitat molt relacionada amb aquesta seria la que tracta els 

continguts de xocs elàstics i inelàstics. 

8 OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Aquesta unitat té l’objectiu global competencial de conscienciar al seu entorn més 

proper dels efectes que pot tenir no fer servir correctament els elements de seguretat 

passiva, com ara el cinturó de seguretat o el casc, entenent aquests principis físics 

implicats en aquests successos. Aquest objectiu competencial global s’ha desgranat 

en objectius didàctics i procedimentals per una banda i actitudinals per l’altra. 

8.1. OBJECTIUS DIDÀCTICS DEL CONTINGUT I PROCEDIMENTALS 

 Apropiar-se de l’estructura d’aquesta unitat didàctica. 

 Recordar els conceptes més importants de les tres lleis de Newton i de la 

representació vectorial de les variables cinemàtiques. 

 Calcular la quantitat de moviment d’un vehicle en diferents moments del seu 

recorregut. 
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 Explicar el principi d’inèrcia i el principi fonamental de la dinàmica a partir d’un 

exemple. 

 Calcular l’impuls a partir de la gràfica força - temps i a partir de la fórmula que 

els relaciona. 

 Aplicar el teorema de conservació de la quantitat de moviment. 

 Crear una base d’orientació per a la resolució d’un problema obert on es 

demani la força degut a un impacte. 

 Avaluar quin és el millor element de seguretat passiva (entre diversos models 

de casc de moto) donada una situació o context determinat. 

 Redactar un article divulgatiu on s’argumentin els beneficis de fer un bon ús 

d’algun dels elements de seguretat passiva. 

8.2. OBJECTIUS ACTITUDINALS 

 Desenvolupar autonomia individual i grupal. 

 Desenvolupar consciència del propi procés d’aprenentatge. 

 Usar el llenguatge de la física mecànica per explicar de manera raonada 

fenòmens del context que s’estudia. 
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9 DESCRIPCIÓ DE LA SEQÜÈNCIA 

Sessió 2 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció d’idees noves i 

continguts i regulació dels 

aprenentatges. 

En aquesta segona sessió, es fa un petit recordatori de la sessió 
anterior i es comunica l’objectiu d’aquesta sessió. Seguidament, 
els alumnes comencen amb la primera activitat individual 
exemplifica del bloc 2. Quant es mou aquesta moto? del MA on 
han de posar un exemple del concepte treballat a casa. En 
acabat, comparen el resultat amb la seva parella i la comenten. 

A continuació, es llegeix en grup la situació problema que 
segueix i es posen en comú totes les dades que dóna i s’analitza 
amb l’ajuda del professor, el que es demana en les activitats 1, 2 
i 3. En parelles es realitzen aquestes activitats i es posa el 
resultat final en comú amb la resta del grup. 

A la part final de la sessió: 

 Es respon a l’exercici d’autoregulació al seu diari 
d’aprenentatge (al final del MA): Escriu 3 aprenentatges del 
dia d’avui. 

 Es comunica la feina per fer fora de l’horari lectiu: buscar i 
entendre què és el principi d’inèrcia i el principi fonamental 
de la dinàmica.  

Objectius  

Calcular la quantitat de 

moviment d’un vehicle en 

diferents moments del seu 

recorregut. 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Document de 

l’alumne. 

Llibre de text. 

 

Grups de 

2 

persones. 

 

                                                
2
 MA: Material de l’alumne 

Sessió 1 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Exploració d’idees prèvies. Abans de començar amb el contingut, es presenta la unitat: 
l’objectiu global que es pretén que assoleixin, la metodologia 
de treball i els criteris d’avaluació (0. Presentació de la unitat 
del MA

2
) 

En aquesta primera sessió es treballa el primer bloc del MA: 1. 
Què saps dels accidents de trànsit? La primera part consisteix 
en llegir la notícia de l’accident amb tot el grup per anticipar 
dubtes i que tots els alumnes comprenguin bé el contingut. En 
acabat, individualment, responen l’activitat 1: qüestionari 
d’idees prèvies que fa referència a la notícia. 

Després, el grup-classe es divideix en 2 grups de 5 persones i 
la professora titular i el professor en pràctiques es situen en 
cada un dels grups per debatre entorn a les respostes del 
qüestionari i promoure el debat entre el grup a partir d’un 
diàleg socràtic. Al final de la sessió es posen en comú les 
diferents reflexions amb tot el grup.  

La part final de la sessió té dues intencions: 

 Reflexionar sobre una pregunta d’autoregulació Quins 

conceptes o idees hem tractat avui? Pensa’n un parell. 

Després es comparteixen amb la resta del grup. 

 Comunicar-los la feina per fer fora de l’horari lectiu: cercar i 

entendre què és la quantitat de moviment. Hauran de dur 

algun resum o explicació. 

Objectius  

Apropiar-se de  l’estructura 

d’aquesta unitat didàctica. 

Recordar els conceptes 

més importants de les 3 

lleis de Newton i de la 

representació vectorial de 

les variables cinemàtiques. 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Material de 

l’alumne. 

Ordinador. 

Vídeo 

accident. 

2 grups 

heterogeni

s de 5 

alumnes. 
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Sessió 3 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció d’idees noves i 

continguts i regulació dels 

aprenentatges. 

Abans de començar la tercera sessió de la unitat, es pregunta 
als alumnes els aprenentatges de l’anterior sessió. 

A partir del que han buscat a casa, es comença el bloc 3. Com 
ho explicaries? del MA amb la primera activitat individual 
(Atreveix-te) i en acabat es compara el resultat en grups de 3. 

Després es posa en comú amb tot el grup-classe. 

Amb els mateixos grups (grup d’experts) es treballa la següent 
activitat. Cada grup tindrà la responsabilitat d’explicar els dos 
principis a partir del que passa en una de les imatges que tenen. 

Quan tots 3 grups hagin aconseguit trobar una explicació es 
barregen formant grups base. Llavors cada membre del nou 
grup explica als altres integrants la seva imatge. Mentre un 
explica, cal que els altres prenguin anotacions. 

Seguint la dinàmica de cada sessió, el final de la classe serveix 
per dur a terme l’exercici d’autoregulació al diari: per què creus 
que és important saber explicar fenòmens físics? 

La feina per fer en horari no lectiu es dividirà en 2 grups: un grup 
cal que es prepari els continguts referents a l’impuls. L’altre grup 
s’ha de preparar el contingut referent a la conservació de la 
quantitat de moviment. L’han de preparar pel seu compte per tal 
d’explicar-se’l entre ells a les pròximes dues sessions. Se’ls 
dona els apartats que han d’incloure les seves explicacions 
(recordatori sessió anterior, explicació teòrica, un exemple). El 
format per explicar-lo és lliure. 

Objectius  

Explicar el principi d’inèrcia 

i el principi fonamental de 

la dinàmica a partir de 

l’efecte d’un element de 

protecció passiva. 

Material 
Gestió 

de l’aula 

Document de 

l’alumne. 

 

Grups 

d’experts 

 

 

Sessió 4 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció d’idees noves i 

continguts i regulació dels 

aprenentatges. 

El començament de la sessió va a càrrec dels alumnes que els 
toca preparar la sessió sobre l’impuls. Han de seguir els 
següents punts: fer un recordatori de la sessió anterior, 
introduir el seu tema a partir del context que hi ha al MA, 
explicar el contingut que s’han preparat i posar un exemple. 

La resta del grup escolta i anota les idees més rellevants així 
com possibles preguntes o dubtes. Els professors anticipen 
possibles dubtes que puguin sorgir. 

La segona part de la classe consisteix a fer les activitats 1, 2 i 
3 del bloc 4. Impulsem-nos! del MA. Es dur a terme en grups 
de 2 o 3 alumnes, on hi hagi com a mínim un expert en el tema 
(alumne que ha presentat el contingut).  

Seguint el tancament de totes les sessions, l’alumne en 
aquesta sessió ha de respondre a: Quines dificultats he 
trobat avui? Què faré per solucionar-les? 

Objectius  

Calcular l’impuls a partir de 

la gràfica força - temps o de 

la seva fórmula 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Document de 

l’alumne. 

 

Grups de 

3 

alumnes. 
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Sessió 5 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Introducció d’idees noves i 

continguts i regulació dels 

aprenentatges. 

Abans de començar la cinquena sessió, el professor proposa 
observar les dades del bloc 5. Què passa si xoquem? del 
MA i fer sortir les idees que sorgeixen dels alumnes en veure 
aquestes dades. 

Tot seguit, es seguirà la mateixa dinàmica que a la sessió 4 
però aquesta vegada es treballarà el bloc 5 del MA 
(conservació de la quantitat de moviment). 

El grup d’alumnes que s’han preparat el contingut fan el 
mateix: fan un recordatori de la sessió anterior, expliquen el 
contingut que s’han preparat i posen un parell d’exemples. 

La segona part de la classe consisteix a fer les activitats 1, 2 
i 3 del bloc 5 del MA. Es dur a terme en grups de 2 o 3 
alumnes, on hi hagi com a mínim un expert en el tema 
(alumne que ha presentat el contingut).  

Finalment, al tancament es proposa la següent pregunta: 

Què has après aquests dos darrers dies que no sabies 
abans? 

 

Objectius  

Aplicar el teorema de 

conservació de la quantitat de 

moviment 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Material de 

l’alumne. 

 

 

 

Sessió 6 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Estructuració dels 

coneixements 

La sessió s’inicia en grups de 2 alumnes on han de fer un 
llistat de tots els conceptes que s’han anat tocant al llarg 
d’aquestes 5 primeres sessions. Després es posa en comú a 
la pissarra amb tota la classe. 

Tot seguit es passa a llegir els diferents titulars del bloc 
6.Què hem après? del MA i a respondre oralment la 
pregunta que es proposa. 

En grups de 3 alumnes i fets pels mateixos alumnes sota el 
criteri d’heterogeneïtat, es fa a l’activitat 1. 

Per fer un tancament de la sessió, cada grup escriurà els 
passos a la pissarra de tal manera que es posin en comú 
amb els altres grups. Els alumnes donaran feedback els uns 
als altres per tal de millorar la seva base d’orientació. 

 

Objectius  

Crear una base d’orientació 

per a la resolució d’un 

problema obert on es demani 

la força degut a l’impacte 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Material de 

l’alumne. 

 

Grups 

heterogenis 

fets pels 

mateixos 

alumnes. 
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Sessió 7 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement En aquesta sessió es porten a terme 2 accions: 

1. Resolució del problema de manera individual i en 
silenci (bloc 7. Comprovem el què hem après) 

2. Correcció del propi problema en cas que sobri temps 
a partir del solucionari que faciliti el professor. 

Per tal de dur a terme aquesta activitat, l’alumne només pot 
disposar del material necessari per fer l’activitat i la 
calculadora. 

Objectius  

Avaluar quin és el millor 

element de seguretat passiva 

(un casc de bicicleta) donada 

una situació. 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Document de 

l’alumne. 

 

Treball 

individual. 

 

Sessió 8 55 min 

Etapa del cicle Descripció 

Aplicació del coneixement Aquesta sessió s’estructura en diferents parts: 

1. Lectura entre tot el grup de l’encàrrec que reben per 
part de la revista UAB Divulga. 

2. Després, en grups de 3 alumnes defineixen l’objectiu 
de l’article (Activitat 1 del bloc 8. Actuem! del MA). 
Quan ja l’hagin definit, es posen en comú i en trien 
només un amb tot el grup-classe: han d’arribar a un 
acord. 

3. Seguidament, amb la mateixa dinàmica, fan un llistat 
d’apartats que creuen que cal incloure a l’article. 

4. I finalment s’organitzen. Quina tasca farà cadascú? 
Com redactaran l’article? Qui el revisarà? Quan 
proposen entregar-lo? Etc. 

Abans de finalitzar la classe, han d’entregar al professor 
els acords als quals hagin arribat, és a dir, l’activitat 1.  

La idea és presentar l’article a la revista per tal que en 
facin una publicació. En cas que això sigui difícil 
d’aconseguir es proposarà fer-ho a través de la web del 
centre. 

El retorn de l’avaluació d’aquesta unitat es farà en una 
sessió fora de les hores de física per no ocupar més 
sessions. 

Objectius  

Planificar la redacció d’un 

article 

Redactar un article divulgatiu 

per a la revista UAB Divulga. 

Material 
Gestió de 

l’aula 

Document de 

l’alumne. 
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10 AVALUACIÓ  

Els criteris d’avaluació per aquesta unitat didàctica es detallen en aquesta taula: 

Tasca Com i quan Pes Tipus Eina 

Activitat expositiva  
En grup petit 

(sessió 4 i 5) 
10% Coavaluació 

Rúbrica de 

l’exposició oral 

Activitat d’aplicació: 

resolució d’un 

problema 

 

Individual 

(sessió 7) 
30% Autoavaluació 

Solucionari del 

problema 

Dossier o carpeta 

d’aprenentatge 

Individual 

(sessió 7) 
20% Coavaluació  

Rúbrica de la 

carpeta 

Article divulgatiu 

 

En grup gran 

(sessió 8) 
40% 

Avaluació del 

professor 

Rúbrica feta pels 

alumnes 

 

L’avaluació de l’article es durà a terme a partir dels ítems que estableixin els propis 

alumnes al llarg de la mateixa sessió. 

En canvi l’avaluació de la carpeta d’aprenentatge i la de l’activitat expositiva es farà a 

través de la rúbriques que s’adjunten en l’annex “Material d’avaluació”. 

11 CRITERIS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

El grup-classe de física de 1r de batxillerat es caracteritza sobretot per ser un grup 

polaritzat. Per tal d’atendre la diversitat de ritmes i nivells d’aprenentatges s’han 

planificat aquestes accions: 

 Creació de grups heterogenis en totes les activitats de treball en equip. 

 Disseny d’un entorn de codocència: tant la professora titular com el professor 

en pràctiques tenen un rol assignat en cada una de les activitats que es portin a 

terme a l’aula.  Aquest rol pot ser per donar suport puntual als alumnes amb 

més dificultats o bé per dinamitzar els grups de treball en què costi la seva 

autogestió. 

 Es busca en totes les sessions la interacció personal entre l’alumnat per tal 

de donar lloc a diferents maneres d’explicar els conceptes i, de retruc, 

entendre’ls de maneres diferents. 

 Atenció individualitzada sempre que l’alumne ho demani o es vegi un greu 

retard de l’aprenentatge. Ja sigui per correu o de manera presencial s’intenta 

donar resposta a totes les inquietuds i plantejaments que faci l’alumnat. 
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12 CONNEXIÓ AMB ALTRES MATÈRIES 

Aquesta unitat té lligams amb altres camps del coneixement situats en el currículum 

d’altres matèries. En el camp de la mateixa matèria de física, és indispensable vincular 

els conceptes amb els tractats en unitats anteriors relacionades amb la dinàmica de 

forces i que formen part també del bloc de mecànica universal. A banda de la pròpia 

matèria també hi ha vinculacions amb les següents: 

 Llengua catalana. La comprensió lectora de les notícies, la redacció de l’article 

divulgatiu o l’explicació d’alguns dels conceptes de manera oral són algunes de 

les activitats més vinculades amb la matèria de llengua catalana. 

 Matemàtiques. Es  treballa mitjançant la interpretació de gràfiques i taules i 

l’ús àgil del càlcul numèric amb fórmules o també amb la representació 

vectorial en la primera sessió d’exploració d’idees prèvies. Tot i no tractar-se el 

concepte d’integral explícitament, sí que s’introdueix el concepte d’àrea que hi 

ha sota una funció. 

 Biologia. Tot i no endinsar-se en el camp de la biologia, un dels enfocaments 

més interdisciplinaris que tindria aquesta unitat seria tractant també la part de 

lesions del cos humà causades pels accidents de trànsit. 

 Ètica. Treballar la consciència dels propis alumnes davant un ús incorrecte 

dels elements de seguretat passiva forma part de la matèria d’ètica. 
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13 MATERIAL DE L’ALUMNE 
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1. PRESENTACIÓ DE LA UNITAT 

Què farem?  

L’objectiu global d’aquesta unitat busca que sigueu conscients del bon ús dels 

elements de seguretat passiva (cinturó i casc) i que ho sapigueu argumentar. El 

contingut que tractarem al llarg de tota la unitat és la conservació de la quantitat de 

moviment. 

Com ho farem? 

Les sessions estan dissenyades de tal manera que vosaltres sigueu els protagonistes, 

és a dir: 

 La major part del contingut (fórmules, principis, teories,...) de la unitat el 

buscareu vosaltres a internet (quan sigueu a casa) o bé al llibre de text (en 

horari de classe). 

 Els dos professors només us guiarem en la cerca i comprensió d’aquest 

contingut. 

 A l’inici de cada sessió farem un recordatori del dia anterior i un tancament 

final que us serà molt útil per recollir tots els aprenentatges i posar-los al 

dossier o carpeta d’aprenentatge. 

Ingredients necessaris per l’èxit  

Participar, ser proactiu i mostrar interès. 

Criteris d’avaluació 

Tasca Com i quan? Pes Tipus Eina 

Activitat expositiva  
En grup petit 

(sessió 4 i 5) 
10% Coavaluació 

Rúbrica de 

l’exposició oral 

Activitat d’aplicació: 

resolució d’un 

problema 

 

Individual 

(sessió 7) 
30% Autoavaluació 

Solucionari del 

problema 

Dossier o carpeta 

d’aprenentatge 

Individual 

(sessió 7) 
20% Coavaluació  

Rúbrica de la 

carpeta 

Article divulgatiu 

 

En grup gran 

(sessió 8) 
40% 

Avaluació del 

professor 

Rúbrica feta pels 

alumnes 
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2. QUÈ SAPS DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT? 

Llegeix la següent notícia i respon a les preguntes que hi ha a continuació. 

 

El mallorquí Luis Salom ha mort als 24 anys després de patir un greu accident al circuit de 

Barcelona-Catalunya. Salom ha estat traslladat a l'Hospital General de Catalunya, però els 

metges no han pogut fer res per salvar-li la vida. L'accident ha tingut lloc durant la segona 

sessió d'entrenaments lliures de Moto2 del Gran Premi de Catalunya de motociclisme. 

Salom ha perdut el control de la moto al revolt 12, dos abans d'entrar a meta, en un dels punts 

més tècnics i on els pilots circulen a uns 160 quilòmetres per hora, amb tercera velocitat. El 

mallorquí ha sortit del traçat i ha necessitat assistència mèdica urgent. Inicialment, s'ha acostat 

l'helicòpter del circuit a la zona de l'accident, tot i que finalment el pilot ha estat evacuat en 

ambulància. 

"Se li ha tancat la direcció, ha caigut i ha topat amb la protecció", ha explicat Miguel Oliveira, el 

pilot que corria just per darrera de Salom en el moment de l'accident. "És un revolt on no hi ha 

gaire escapatòria, que és pràcticament tot asfalt i costa frenar en una caiguda", ha afegit. 

La comissió de seguretat ha determinat mantenir la prova, tot i que es modificarà lleugerament 

el traçat, tal i com ha confirmat poc després Dorna. D'aquesta manera, s'incorporarà un doble 

revolt, exactament el mateix que es fa servir en les curses de Fórmula 1. 

Figura 1. Reconstrucció de l’accident de Luis Salom extreta del diari Marca. 
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ACTIVITAT 1. Respon les preguntes d’acord amb les dades que t’ofereix la notícia i 

les que ja saps d’unitats anteriors. 

a) Tenint en compte que estava a punt d’agafar la corba 12 del circuit, quin tipus 

de moviment creus que descrivia (imatge 1)? Per què? 

 

 

b) Dibuixa els vectors de les variables cinemàtiques (velocitat i acceleració) en el 

mateix moment. 

 

 

 

 

 

c) Dibuixa les forces que interactuen a la moto de Salom de la imatge 1. 

 

 

 

 

 

d) Per què costa més aturar un camió a 100 km/h que un cotxe a 100 km/h? Per 

què costa més aturar un cotxe a 100km/h que un cotxe a 60 km/h? Explica què 

entens per quantitat de moviment a partir d’un exemple diferent. 

 

 

 

e) Per què penses que la imatge de la reconstrucció de l’accident l’han titulat 

fatídica mala sort? 
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3. QUANT ES MOU AQUESTA MOTO?  

 

 

 

 

 

 

 

Quina quantitat de moviment té el pilot i la seva moto? 

 

 

El següent gràfic és una aproximació de l’evolució de la caiguda de Luis Salom al 

circuit de Montmeló.  

Abans de patir l’impacte contra la balla de protecció, la seva moto i ell passen per 

diferents canvis de velocitat. Aquests canvis són deguts a la frenada que efectua 

abans d’entrar a la corba i 

després degut a la caiguda. 

La massa del pilot vestit amb 

totes les proteccions és de 65 

kg. El pes d’una moto de la 

categoria de Moto2 ronda els 

140 kg. 

 

 

 

 

 

EXEMPLIFICA 

Què és i com es representa la quantitat de moviment?  

Explica-ho amb un exemple i després compara-ho amb un company. 
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ACTIVITAT 1. Completa la taula següent d’acord amb les dades del gràfic i de 

l’enunciat. 

 

ACTIVITAT 2. Calcula la quantitat de moviment  

 

ACTIVITAT 3. Respon a les següents preguntes: 

a) Es conserva la quantitat de moviment al llarg de tot el recorregut? Per què? 

 

 

b) Hi ha alguna relació entre la variació de quantitat de moviment i les lleis de 

Newton? Quina? 

 A B C D 

Descripció     

Velocitat     

 A B C D 

Quantitat de 

moviment 

    

Variació de la 

quantitat de 

moviment per 

trams 

  

Variació al 

llarg de tot el 

recorregut 
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4. COM HO EXPLICARIES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1  

13.2  

Treball previ  

a) Què representen? 

b) Què ha passat prèviament a la imatge? 

c) Què ha passat després? 

d) Explica el principi d’inèrcia i el principi fonamental de la dinàmica a l’escena 

que es veu a cadascuna de les imatges. Has de fer servir els conceptes de: 

força, quantitat de moviment i variació de la quantitat de moviment per explicar-

les. 

Com ho farem? 

1. Ens preparem individualment les preguntes del treball previ a partir de la 

imatge que ens ha tocat. 

2. Els que tenim la mateixa imatge, ens reunim en 1 únic grup per comparar i 

debatre el que hem posat. 

3. Fem grups de tal manera que a cada grup hi hagi el representant d’una imatge. 

4. Cada membre del grup explica el principi d’inèrcia o principi fonamental de la 

dinàmica a partir de la imatge. 

ATREVEIX-TE 

Explica el principi d’inèrcia i el principi fonamental de la dinàmica a algú que té 

pocs coneixements de física. Pots ajudar-te de la pàgina 157 del llibre de text. 

 

 

 

Pare, si no trepitges l’accelerador 

del gas, el cotxe segueix 

avançant. Com és? Qui el mou? 
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Imatge 1 

Els cotxes de la imatge anaven 

a 80 km/h tots dos. 

 

 

 

 

 

 

13.3  

Imatge 2 

La simulació és d’un cotxe que 

va a 100 km/h i ha de frenar en 

sec. 

 

 

 

 

13.4  

13.5  

 

Imatge 3 

L’ABS permet una 

frenada més segura 

al cotxe vermell per 

evitar atropellar el 

vianant. 
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5. IMPULSEM-NOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui creus que té raó? Quins factors creus que cal tenir en compte a l’hora de 

calcular la força de l’impacte? Anota’ls. 

 

 

 

 

ACTIVITAT 1. Calcula l’impuls mecànic que tenia el cotxe d’en Salim si ha passat 

d’anar a 30 km/h a aturar-se per complet. El cotxe té una massa de 1105 kg. 

ACTIVITAT 2. Quina força mitjana ha rebut el cotxe del davant si el temps de contacte 

ha estat de 0,2 s? 

ACTIVITAT 3. A la mateixa via hi ha hagut dues topades de les mateixes 

característiques amb cotxes d’una massa semblant (900 kg). A les següents gràfiques 

es mostra l’evolució de la força que han rebut cada un d’ells al llarg del temps. En quin 

cas el cotxe col·lisionador anava més ràpid? 

 

 

 

 

 

 

 

Salim: Perdona, no he vist que 

estaves parada i no m’ha donat 

temps a reaccionar per trepitjar el 

pedal de fre. 

Clara: L’impacte sembla gran. El 

teu cotxe a l’impactar ha fet molta 

força. 

Salim: No et pensis. Entre el trànsit 

i la boira no anava gaire ràpid. Com 

a molt anava a 30km/h. 
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6. QUÈ PASSA SI XOQUEM? 

 

Taula 1. Accidents de trànsit amb víctimes el 2014 (IDESCAT) 

 
Accidents Accidentats 

 
Total Mortals Morts Greus Lleus Total 

Vallès Occidental 1.894 19 20 219 2.345 2.584 

Taula 2. Parc automobilístic el 2014 (IDESCAT) 

 
Turismes Motos 

Furgonetes 
i camions 

Altres Total 
Vehicles 
per 1.000 

hab. 

Vallès Occidental 406.580 69.561 81.848 19.390 577.379 649 

 

Què et suggereixen aquestes xifres? Per què? 
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ACTIVITAT 1.  Creus que degut a l’impacte reduiran la seva quantitat de moviment? 

Per què? 

ACTIVITAT 2. Fes una representació dels dos moments abans de l’accident. Anota al 

dibuix totes les dades del problema que necessites per aplicar el principi de la quantitat 

de moviment. Què has de tenir en compte? 

ACTIVITAT 3. Amb quina velocitat es desplaçaran tots dos cotxes després de 

l’impacte? Cap a quina banda aniran? Com ho saps? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una noia de 29 anys ha mort aquest dissabte a la nit en un xoc frontal entre dos turismes a 

Terrassa. A les 21.23, els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del sinistre, que ha 

passat a l'avinguda del Vallès, a tocar del polígon industrial de Can Parellada. 

Dos cotxes, un Peugeot 306 i un Citroën Saxo, han topat frontalment en un tram sense cap 

corba de l’avinguda. A conseqüència de l'impacte, la conductora d'un dels vehicles ha mort. 

En l'accident han quedat ferides greus tres persones, que han estat traslladades pel SEM a 

l'Hospital Mútua de Terrassa. 

Segons les primeres informacions, una distracció de la noia que ha mort hauria estat la 

causa de l’accident. La conductora va ocupar el carril contrari i no va ser a temps de girar el 

volant per evitar el xoc. La reconstrucció de l’accident estableix que el cotxe de la noia que 

va morir anava a uns 40 km/h i en canvi l’altre, a uns 65 km/h. El xoc va provocar que els 

vehicles es desplacessin en un únic bloc fins a quedar frenats pel fregament de la carretera. 

Altres dades:  

Peugeot 306 – 1210 kg 

Citroën Saxo (noia que va morir) – 935 kg 
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7. QUÈ HEM APRÈS? 

 

Per què creus que els accidents amb ciclistes són tan habituals? 

 

 

Sintetitzem tot el què hem après 

Un dels accidents que més creix els últims anys són els accidents on hi ha una 

bicicleta implicada. 

ACTIVITAT 1. Com calcularies la força que rep el casc d’un ciclista que impacta contra 

una barana de protecció després de ser arrossegat per un cotxe? 

 

a) Quines dades necessitaríem? Quines has suposat? 

b) Descriu els passos detalladament que cal seguir per tal de calcular la força que 

rebrà el ciclista al seu casc. 
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8. COMPROVEM EL QUÈ HEM APRÈS 

 

UNA CICLISTA FERIDA GREU EN UN ACCIDENT AMB UN COTXE A TERRASSA 

Aquest dijous, al voltant de les vuit del matí, un cotxe i una bicicleta van xocar a la 

cruïlla dels carrers de Mura i de Camprodon, al barri de Les Arenes - La Grípia - Can 

Montllor. 

La bicicleta circulava correctament pel carrer de Mura, i el conductor de l'automòbil, 

que venia darrere es va distreure i la va envestir fins a arrossegar-la uns quants 

metres. La ciclista va patir ferides greus i va ser traslladada en ambulància 

medicalitzada a l'Hospital de Terrassa. 

La ciclista anava a uns 30 km/h però el cotxe, en canvi, arribava als 55 km/h. La 

col·lisió va provocar que la ciclista fos arrossegada pel vehicle, i finalment, topés amb 

el cap contra la paret d’un edifici. Tal i com mostren les imatges de seguretat d’un 

establiment comercial, l’impacte va durar tan sols mig segon.  

 

Altres dades: 

Pes vehicle amb el conductor: 980 kg 

Pes de la noia i la bicicleta: 75 kg. 

 

ACTIVITAT 1. Quin dels següents cascs podria suportar l’impacte? Efectua els càlculs 

necessaris que et justifiquin la resposta. 

Marca i 
model 

Spiuk Nexion 
World 

O’neal Q RL 
Paw Patrol 
(Carrefour) 

Catlike 
Whisper 

Força màxima 
que poden 
suportar  

(N) 

4500 5000 2000 2500 

Preu (€) 89,91 59,95 12,10 33,50 

 

 

 

 

 

 



Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals – III Curs 2016/2017 

26 
 

9. ACTUEM! 

Des de a revista Divulga de la Universitat Autònoma de Barcelona ens han fet un 

encàrrec: 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 1. Abans de redactar l’article, intenteu respondre a les següents preguntes 

a) Quin objectiu us plantegeu comunicar? 

b) Quins apartats s’han incloure?  

c) Com us organitzareu? 

ACTIVITAT 2. Redacteu, conjuntament tot el grup, un article divulgatiu per tal de 

presentar-lo a la Revista UAB Divulga. 

 

 

 

 

Article divulgatiu per a la seva publicació - 

Participa! 

UAB Divulga – divulga@uab.cat 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Aquest correu va dirigit als alumnes de 1r de batxillerat de l’INS Les 

Aimerigues. 

 

El motiu del present correu és animar-vos a la presentació d’articles 

divulgatius de caire científic per a la nostra revista. El número que 

publicarem la setmana vinent gira entorn a la temàtica següent:  

la carretera i els seus perills. 

 

D’acord amb el que heu treballat en aquesta unitat, us animem a 

presentar un article divulgatiu que estigui relacionat amb aquesta 

temàtica. 

 

Molt atentament, 

 

Equip UAB Divulga. 
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Diari d’aprenentatge 
 

Sessió Aprenentatges 
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14 MATERIAL D’AVALUACIÓ 

Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge 

CRITERIS EXPERT (2,5) AVANÇAT (2) APRENENT (1,5) NOVELL (1) 

Estructura Té una portada completa, un índex, les 

pàgines estan numerades 

correctament i es respecten els marges 

dels fulls. La presentació està 

treballada, és personal i creativa. 

Té una portada completa, un 

índex, les pàgines estan 

numerades correctament, es 

respecten els marges i la 

presentació és bàsica. 

Té una portada bàsica, un 

índex, les pàgines estan 

numerades i es respecten els 

marges però hi ha algun 

aspecte sobre la presentació 

que cal millorar. 

Té una portada bàsica, un 

índex i la numeració de les 

pàgines però presenta un 

cert desordre intern. Hi ha 

nombrosos aspectes a 

millorar. 

Reflexió 

personal 

Fa una reflexió raonada sobre el què 

ha après. Explica els objectius 

treballats i troba les seves fortaleses i 

les seves dificultats. Detalla els passos 

que ha seguit per superar les 

dificultats. 

Fa una reflexió sobre el què ha 

après. Explica de manera 

resumida els objectius treballats 

a la unitat i troba les seves 

fortaleses i les seves dificultats.  

Fa una reflexió sobre el què 

s’ha fet a l’aula enlloc del 

què ha après. Només 

reflexiona sobre els objectius 

que ha trobat més difícils o el 

què s’ha fet a l’aula. 

Explica què s’ha fet al llarg 

de les diferents sessions 

però sense analitzar a on 

ha tingut dificultats. És una 

valoració poc profunda. 

Materials Inclou tots els materials treballats a 

classe. També inclou els apunts 

d’explicacions teòriques amb 

esquemes, mapes conceptuals, etc. 

Inclou tots els materials fets a 

classe i alguns apunts 

d’explicacions teòriques molt 

bàsics. 

Inclou alguns apunts molt 

bàsics.  També hi ha els 

materials fets a classe però 

en falten alguns. 

Inclou només els materials 

fets a classe. 

Evidències 

aprenentatge 

Totes les activitats i problemes estan 

resolts d’una manera entenedora 

(dades, dibuix, resolució,...). Inclou 

totes les correccions amb un color 

diferent i comentaris per la millora i 

aprendre. 

Totes les activitats i problemes 

estan resolts d’una manera 

entenedora (dades, dibuix, 

resolució,...). Falten algunes 

correccions o són poc 

profundes.    

La majoria de les activitats i 

problemes estan resolts però 

falta la correcció de molts 

d’ells. 

Falten nombroses 

activitats per resoldre i la 

seva correcció. 
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Rúbrica de l’exposició 

ÍTEMS EXPERT/AVANÇAT (2,5) APRENENT (1,5) NOVELL (1) 

Introducció 

recordatori 

Han recordat els principals 

conceptes de la sessió 

anterior i els han vinculat 

als conceptes que han 

explicat avui.  

Només ha recordat els 

conceptes de la 

sessió anterior sense 

vincular-los amb els 

d’avui. 

No ha recordat els 

conceptes de la sessió 

anterior. 

Explicació 

teòrica 

Han explicat amb claredat 

TOTS els conceptes de 

manera que tots els 

companys els puguin 

entendre. 

Han explicat alguns 

conceptes però ha 

costat d’entendre. 

No han explicat cap 

concepte. 

Exemples 

Han posat un exemple que 

ajuda a entendre millor 

l’explicació teòrica. 

Han posat un exemple 

que no s’ajusta a 

l’explicació teòrica. 

No han posat cap 

exemple. 

Mitjans de 

suport 

Al llarg de l’explicació, han 

facilitat fulls, esquemes o 

diapositives per entendre 

millor els conceptes 

Han facilitat algun 

material però no 

s’acaba d’entendre 

gaire. 

No han facilitat cap mitjà 

per fer l’explicació 
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15 MATERIAL PER AL PROFESSOR 

1. Què saps dels accidents de trànsit? 

ACTIVITAT 1. Preguntes per fomentar el debat de l’activitat 1: 

- Quin  tipus de funció creieu que tenen els airbags del mono del pilot?  

- Hauria patit la mateixa lesió si el pilot hagués xocat contra l’element de 

protecció? Per què? 

- Què és el que provoca que el pilot segueixi avançant quan ja ha començat a 

frenar? Perquè no es frena de cop el cos i la moto? Què és el que fa que es 

desplaci? 

- Que un cos es desplaci a 100 km/h, creieu que és una velocitat alta o baixa? 

- La velocitat és l’única magnitud que marca la dinàmica dels cossos? 

 

2. Quant es mou aquesta moto? 

ACTIVITAT 1. 

 

ACTIVITAT 2.  

 A B C D 

Descripció Ni frena ni 

accelera 

Ha frenat. Ha caigut. Ha xocat. 

Velocitat 160 km/h 

44,44 m/s 

140 km/h 

38,89 m/s 

120 km/h 

33,33 m/s 

0 km/h 

0 m/s 

 A B C D 

Quantitat de 

moviment 

9110,20 

kg·m/s 

7972,22 

kg·m/s 

6832,65  

kg·m/s 

0  kg·m/s 

Variació de la 

quantitat de 

moviment per 

trams 

-1 137,98  kg·m/s 

 

-6 832,65 kg·m/s 

Variació al 

llarg de tot el 

recorregut 

-9110,20  kg·m/s 
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3. Com ho explicaries? 

- 

4. Impulsem-nos! 

ACTIVITAT 1. 

Impuls = 9 208 kg·m/s 

ACTIVITAT 2. 

Força = 46 041,67 N 

ACTIVITAT 3. 

a.- Impuls = 13 000 kg·m/s 

b.- Impuls = 12 375 kg·m/s 

La diferència de quantitat de moviment si considerem que s’atura per complet degut al 

xoc, és major en aquest. Per tant, anava a una velocitat més alta. 

5. Què passa si xoquem? 

ACTIVITAT 3. 

El conjunt dels dos cotxes es desplaçaran en la mateixa direcció que anava el Peugeot 

a 5,34 m/s. 

6. Què hem après? 

ACTIVITAT 1. 

a.- Velocitat dels dos cossos, la seva massa i el temps d’impacte. 

b.-  

1. Calcular la quantitat de moviment de cada un dels cossos. 

2. Aplicar el principi de conservació per calcular la nova velocitat que 

adquireixen 

3. Calcular l’impuls del ciclista 

4. Calcular la força d’impacte. 

 

7. Comprovem el què hem après 

La força que rep el casc del ciclista és de 2217, 56 N. 

8. Actuem! 
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