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Principis de la Química Analítica. 
Definició i objectius. Fonaments de la Química Analítica: compartits i intrinsecs. La 
Química Analítica com a Ciencia de la Informació Química: jerarquització conceptual i 
tecnica. Metodologies analítiques. Divisió de la Química Analítica. Escales de treball. 

Propietats analítiques. 
Jerarquia metrologica: errors. Propietats analítiques supremes: exactitud i 
representativitat. Propietats analítiques basiques: precisió, sensibilitat, selectivitat i 
mostreig adient. Propietats analítiques complementaries: rapidesa, cost i factors 
personals. Relacions entre les propietats analítiques: jerarquiques, de fonament, 
contradictories i complementaries. Altres propietats analítiques. 

Tragabilitat i estandards. 
Concepte de tragabilitat. Tipus d'estandards. Estandards en Química Analítica. 
Tragabilitat &un resultat analític. La qualitat als laboratoris analítics. Garanties de 
qualitat. Control de qualitat. Avaluació de la qualitat. Tractament estadístic de dades 
analítiques. Validació del metode analític. Exercicis d'intercomparació. 

Procediment analític. 
Definició. Etapes. Operacions previes. Mostreig. Tractament de mostra. Mesura i 
transducció del senyal. Presa i tractament de dades. 

Analisi qualitativa. 
Tipus d'identificacions qualitatives. Analisi qualitativa classica: tipus de reactius, marxes 
sistematiques i assajos directes. Analisi qualitativa instrumental. 

Anhlisi quantitativa. 
Generalitats. Metodes quantitatius. Tecniques classiques. Volumetries i Gravimetries. 
Tecniques instrumentals. 

Gravimetria. 
Forrnació i evolució dels precipitats. Nucleació i creixement. Impurificació dels 
precipitats. Analisi química quantitativa gravimetrica. Precipitació en medi homogeni. 
Operacions generals de l'analisi gravimetrica. Precipitants inorganics i organics. Factor 
gravimetric. Aplicacions. 

Metodes volumetrics. 
Corba de valoració. La reacció analítica. Indicació del punt final. Error de valoració. 



Equivalent químic. 

Volurnetries &cid-base. 
Protolits forts i febles, monoprotics i poliprotics. Quantificació de protolits. Indicadors. 
Error de valoració. Solucions valorants. Tipus primaris. Indicadors &cid-base. 
Aplicacions. 

Equilibris de formació de complexos. 
Constant d'estabilitat. Complexos successius. Complexos i acidesa. Introducció al 
tractament condicional de les reaccions competitives. Volumetries de formació de 
complexos. Corbes de valoració. Indicadors metal~locromics. Agents valorants. 
Aplicacions. 

Equilibris redox. 
Potencial redox. Volumetries redox. Corbes de valoració. Oxidacions i reduccions 
previes. Solucions patró. Indicadors. Valoracions amb oxidants forts. Valoracions amb 
reductors forts. Aplicacions. 

Equilibris heterogenis. 
Precipitació. Volumetries de precipitació. Corbes de valoració. Detecció del punt final. 
Indicadors. Aplicacions. 


