
• Introducció
El treball i l'energia es troben entre els conceptes més importants 
de la física, i també en la nostra vida diària. En física, una força 
realitza treball quan actua sobre un objecte que es mou a través 
d'una distància i existeix una component de la força al llarg de la 
línia del moviment. Íntimament associat al concepte de treball 
apareix el concepte d'energia. Quan un sistema realitza treball 
sobre un altre, es transfereix energia entre els dos sistemes. Hi ha 
moltes formes d'energia. L'energia cinètica està associada al 
moviment d'un cos. L'energia potencial és energia associada amb 
la configuració d'un sistema, tal com la distància de separació 
entre un cos i la Terra. L'energia tèrmica està associada al 
moviment aleatori de les molècules dins d'un sistema i està 
íntimament relacionada amb la temperatura. Una de les lleis 
fonamentals de la natura és la llei de la conservació de l'energia. 
Si l'energia d'un sistema es conserva, la seua energia total no 
canvia, encara que alguna part d'aquesta energia pot ser que 
canvie de forma o naturalesa.

• Treball y potència
El treball W fet per una força F que actua sobre un cos mentre 
que aquest es mou seguint una trajectòria, està definit per la 
integral:

      
W = F ⋅dr1

2
∫

En el cas senzill d'una força constant i un desplaçament ∆r en 
línia recta, el treball està donat pel producte escalar:

W = F.∆r

Per a una força variable en una dimensió (per exemple, al llarg de 
l'eix X ):

    
W = Fxx1

x2
∫ (x) ⋅dx

La unitat en el SI del treball és el joule (J). 
La potencia P és la rapidesa amb què una força fa un treball:

  
P =

dW
dt

La potència d'una força F fent un treball sobre un objecte amb 
velocitat v és:

P = F.v

En el SI la potència es mesura en watts (W).

• Energia cinètica. Teorema de l'energia cinètica
L'energia cinètica Ec d'un cos de massa m  que es mou amb 
velocitat v és:

      
Ec =

1
2

mv2

L'energia cinètica és l'energia associada amb el moviment. El 
teorema de l'energia cinètica  estableix que el treball fet per la 
força resultant que actua sobre un cos és igual al canvi en 
l'energia cinètica del cos:

      
W =

1
2

mv final
2 −

1
2

mvinicial
2 = Ec, final −Ec,ini cial

és a dir:
  W = ΔEc

• Fuerzas conservativas y energía potencial
Una força és conservativa si el treball que fa al llarg d'una 
trajectòria tancada és nul. També es diu que el treball és 
independent del camí seguit i depèn únicament de l'estat inicial 
i final.
El treball fet pel pes d'un cos prop de la superfície de la Terra 
és:

W = - mg(y2 - y1)

i és independent de la trajectòria que connecta els punts inicial i 
final. Aquesta força és conservativa. 
L'energia potencial Ep és una energia que depèn només de la 
posició. Dos exemples d'energia potencial són l'energia 
potencial gravitatòria:

Ep = mgy

i l'energia elàstica de compressió o elongació d'una molla:

    
Ep =

1
2

k x2

Per a una força conservativa, el treball W i l'energia potencial 
Ep estan relacionats mitjançant l'equació:

W = - ∆Ep

i la força F  i l'energia potencial Ep estan relacionades 
mitjançant l'equació:

    F = −gradEp = ∇Ep

que en el cas unidimensional s'escriu:

  
Fx = −

dEp
dx

El moviment d'un objecte es pot representar mitjançant una 
gràfica de l'energia potencial. Sobre aquesta gràfica es poden 
identificar els punts d'equilibri.

• Conservació de l'energia mecànica 
La suma de les energies cinètica i potencial d'un sistema es 
denomina energia mecànica E:

E = Ec + Ep

Si no hi ha forces externes que fan treball sobre el sistema i 
totes les forces internes són conservatives, l'energia mecànica 
total del sistema roman constant:

E = Ec + Ep = cte.

és a dir, entre dos estats inicial 1 i final 2:
Ec,1 + Ep,1 = Ec,2 + Ep,2

L'energia total del sistema Esist és la suma dels seus diversos 
tipus d'energia. Una forma de transferir energia (absorbida o 
cedida) d'un sistema és intercanviar treball amb l'exterior. Si 
aquesta és l'única font d'energia transferida, la llei de 
conservació de l'energia s'expressa: 

Wext = ∆Esist

Wext és el treball fet sobre el sistema per les forces externes i  
∆Esist és la variació de l'energia total del sistema. Aquest és el 
teorema treball-energia. 
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