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Quan una força actua sobre un cos que es pot 

deformar, l’efecte que produeix depèn de la 

intensitat de la força i de la superfície sobre la qual actua. La pressió es 

defineix com la força que actua sobre la unitat de superfície. Per calcular 

la pressió, s’ha de dividir el valor de la força pel valor de la superfície sobre 

la qual actua: 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊ó =  
𝑭𝒐𝒓ç𝒂

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇í𝒄𝒊𝒆
          𝒑 =  

𝑭

𝑺
 

 

La unitat de mesura de la força és el newton (N) i la de superfície el 

metre quadrat (m2); per tant, la pressió es mesura en newton per metre 

quadrat (N/m2). Aquesta unitat rep el nom de pascal (Pa). Si es tracta 
d’un cos recolzat en una superfície horitzontal, llavors la força exercida 

és el seu propi pes (Fg).  
 

 

No només els sòlids exerceixen pressió, els líquids i els gasos també. 

Aquests dos ho fan sobre totes les parets del recipient que els conté, però 

també els podem trobar lliures, com per exemple l’aire a l’atmosfera.  

Pot variar la pressió de l’aire en diferents punts de l’atmosfera? Per què? 

 

Aquest fantàstic vídeo del Servei Meteorològic de Catalunya ens ho 

explica, i podem veure’n el resultat en aquesta experiència realitzada per 

alumnes de primària. 

 

Per calcular la pressió exercida per un gas o un líquid cal multiplicar la 

seva densitat () per l’acceleració de la gravetat (𝒈) i per la profunditat 

(h). 

 

𝑝 =  𝜌 𝑔 ℎ 

 

La unitat de mesura de la densitat, segons el Sistema Internacional, és el 

quilogram dividit per metre cúbic (kg/m3), tot i que, de vegades, es 

mesura en gram dividit per centímetre cúbic (g/cm3). Pel que fa a 

l’acceleració produïda per la gravetat terrestre, una acceleració d’1 g 

és generalment considerat com a igual a la gravetat estàndard, que és 

de 9,80665 metres per segon quadrat (m/s2). Finalment, la profunditat 

s’acostuma a expressar en metres (m). 

https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/temps-al-temps/la-pressio-atmosferica-2/
https://www.youtube.com/watch?v=YqV-VcDXILY


Us proposem uns quants exercicis per 

posar a prova els vostres coneixements 

abans de realitzar l’experiment 

d’aquesta setmana. 

 

Els experiments d’aquesta setmana es 

basen amb la Llei de Boyle i Mariotte per 

gasos ideals. Aquesta llei diu que, a 

temperatura constant, si augmenta la 

pressió disminueix el volum de gas. 

 

 

𝒑 · 𝒗 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕           𝒑𝟏 · 𝐯 = 𝒑𝟐 · 𝒗𝟐 

 

Us animem a seguir llegint la resta de lleis que han de complir els gasos 

ideals aquí i a posar a prova els vostres coneixements en aquest enllaç. 

 
 

Mireu, trieu i ensenyeu-nos quin d’aquests experiments heu realitzat. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=iW32lghxVWc 

• https://www.youtube.com/watch?v=GXDQFqmfbDw 

 
 

Ensenyeu-nos els resultats i expliqueu-nos què creieu que ha passat i per 

què en un vídeo a Twitter, Facebook o Instagram (si el teniu públic) amb 
l’etiqueta #CanCiencia i @fundaciorecerca. 

 
 
Fonts: 

• http://www.edu365.cat/eso/fq/fisica/pressio1/index.html 

• http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/pressio/index.ht

ml 

• http://www.edu365.cat/eso/bio_geo/problemes/gasos/index.html 

 

Propietats dels gasos ideals segons la teoria 
cineticomolecular: 
 

1. El volum de les seves molècules és 
negligible en comparació al volum que 
ocupen. 
 

2. Les molècules es mouen en línia recta i en 

totes direccions ja que la força d’atracció 
entre elles és molt petita. 

 
3. En el seu moviment, les molècules xoquen 

entre elles de manera elàstica (sense 
perdre energia) i contra les parets del 
recipient on es troben. Aquests xocs 
contra les parets són la causa de la pressió 

que exerceixen els gasos. 
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