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L'estructura electronica dels atoms. 
Antecedents histories. Mecanica quantica. Ones i partícules. Principi d'incertesa. 
L'equació de Schrodinger. Partícula en una caixa. L'atom d'hidrogen. Concepte d'orbital 
atomic. Representació dels orbitals. Funció spin. 

~ t o m s  polielectronics. 
Aproximació dels electrons independents. Principi d'exclusió de Pauli. Regla de Hund. 
Orbitals i nivells d'energia. Apantallament dels electrons i carrega nuclear efectiva. 
Regles de Slater. Configuració electronica. Excepcions a la regla de I'Aufbau. 

L.a taula peri0dic.a. 
Ordenació dels elements segons el nombre atomic. Classificació dels elements: grups, 
períodes, blocs, metalls i no-metalls. Propietats periodiques: variació de la carrega 
nuclear efectiva i del radi atomic. Potencial d'ionització i afinitat electronica. Propietats 
periodiques dels atoins adlaqats: estat d'cixidació i electi-oiiegativitat. 

Generalitats de l'enllaq químic. 
Diversitat de les propietats de les substancies. Models d'enllaq. Parhetres estructurals i 
energetics: deterrninació experimental. Concepte de radi: radi ionic, covalent i metal-lic. 

L'enllac; en les molkules i e s e i e s  discreies (1). 
Estructures de Lewis. Teoria de repulsió dels parells electronics: predicció de la 
geometria molecular. Teoria de l'enllac de valencia. ür'bitals hibrids S i p. 

L'enllaq en les molecules i especies discretes (11). 
El model dels orbitals moleculars. Aproximació CLOA. Energia i recobriment. La 
molecula d'hidrogen. Molecules AH. Polaritat de l'enllag i moment dipolar. Molecdes A2 
i molecules AB: el cas Iímit de l'enllac ionic. Molecules AH2 lineal i angular. 
Comparació entre el model d'enllaq de valencia i el d'orbitals moleculars. Orbitals 
molecdars p en compostos organics: etile, anió al-lil, butadie i benze. 

L'enllaq en els solids (1). 
Enllaq ionic. Tipus d'estructures: AX i AX2. Cicle de Born-Haber. Energia reticular. 
Propietats físiques dependents de l'energia reticular. 

L'enllaq en els solids (11). 
Solids covalents: estructures mono, bi i tridimensionals. Solids moleculars. Enllac 
d'hidrogen. Forces de Van der Waals. 

L'enllaq en els solids (111). 
Elements metal-lics : estructures i energia d'enllaq. Teoria de bandes. Metalls i 
semiconductors. 


