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Derivats nitrogcnats. 
Arnines: estructura electronica; acidesa i basicitat. Reaccions d'obtenció: alquilació 
d'amoníac i síntesi de Gabriel. Sals d'amoni. Urea. 

Aldehids i cetones 1. 
El grup carbonil: estructura i propietats. Obtenció d'aldehids i cetones. Oxidació i 
reducció d'aldehids i cetones. Reaccions d'addició: d'alcohols (hemiacetals i acetals); de 
cianur d'hidrogen (cianohidrines); de reactius de Grignard (alcohols); de derivats de 
l'amoníac (imines, oxiines, hid-azones); d'hidrogenosulfit de sodi (coinbinacions 
bisulfítiques). Etc. 

Aldehids i cetones 11. 
Enolització i tautomeria ceto-endlica. Reaccions sobre el carboni a: halogenació; 
condensació aldolica. Compostos carbonílics a$-insaturats. Reacció de Cannizzaro. 

Acids carboxílics i derivats. 
Estructura electrónica i cardcter acid. Propietats físiques: associació molecular. Metodes 
d'obtenció d'acids carboxílics (oxidació d'alcohols i d'aldehids, hidrolisi de nitrils). 
Esterificació. Derivats d'acids carboxílics: clorurs d'acid i anhídrids, esters, amides; 
reaccions d'interconversió entre ells. Lactones i lactames. Lí pids i greixos naturals; 
saponi ficació. 

Compostos carbonílics difuncionals. 
Halogenació en a d'acids carboxílics. Condensacions de Claisen i de Dieckrnann. 
Compostos P-dicarbonílics: P-dicetones, p-cetoesters, p-diesters (malonats). Enolització: 
acidesa i alquilació de compostos P-dicarbonílics. 

Derivats de l'acid carbdnic. 
Fosge. Urea. Isocianats. Carbonats ó uretans. Carbodiimides. 

Hidrocarburs aromatics. 
Benze: característiques estructurals: ressonancia i orbitals moleculars. Criteris 
d'aromaticitat. Calor d'hidrogenació. Fonts d'hidrocarburs aromatics: el reforming de 
nafies. Substitució electrofila aromatica. Nitració, sulfonació, halogenació, alquilació de 
Friedel-Crafts i acilació de Friedel-Crafts. Alquilbenzens. El sistema benzilic: catió, 
radical i anió. 



Reaccions de l'anell bendnic. 
Efectes dels substituents en posteriors substitucions. Efectes en la reactivitat i en 
I'orientació. 

Derivats benzenics funcionalitzats 1. 
Derivats nitrats: reducció. Amines aromatiques i sals de diazoni: reaccions de substitució 
i reaccions de copulació de les sals de diazoni. 

Derivats aromatics funcionalitzats 11. 
Fenols: acidesa, obtenció. Eters fenílics. Quinones. Acids sulfonics i els seus derivats. 
Halurs d'aril: reactivitat. 

Compostos aromatics polinuclears i compostos aromatics heterocíclics. 
Naftale, antrace, fenantre i bifenil. Furan, pirrole, tiofe i piridina. Descripció electronica. 

Metabolits primaris. 
Hidrats de carboni: classificació i nomenclatura. Monosacarids: estructura hemiacetalica. 
~ t o m  de carboni anomeric. Glicosids. Disacarids i polisacarids. Glucosa. Aminoacids: 
estructura, acidesa i basicitat; formes betaíniques i punt isoelectric. L'enllac amida i 
l'enllac peptídic. Peptids i proteines. 

Metabolits secundaris. 
Concepte de metabolit secundari. El concepte de ruta metabolica: connexions entre els 
metabolits primaris i els secundaris. La logica estructural dels productes naturals. Els 
policeturs i la seva relació amb I'acid acetic i amb els acids grassos. La unitat isopronica i 
els terpens i esteroides. Els derivats de I'acid xiquímic. Els alcaloides i la seva relació 
amb els aminokids. 



Equilibri quírnic. 
Condició d'equilibri químic. Equilibri químic en sistemes gasosos homogenis. Comtant 
d'equilibri. Dependencia de la constant d'equilibri respecte a la pressió i la temperatura. 
Equació de Van't Hoff Principi de Le Chatelier. Equilibris heterogenis. Equilibri quírnic 
en dissolució. 

Equilibri electroquímic. 
Dissolucions d'electrolits. Coeficient d'activitat ionica mitja. Sistemes electroquímics: 
diferencia de potencial entre fases. Electrodes reversibles. Piles. Forga electromotriu. 
Potencial estandard. Equació de Nemst. Calcul de la constant d'equilibri. Aplicacions. 


