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1.Introducció a la Química Organica
Introducció a l'enilaq . Enilaqos del carboni: senzills i múltiples. Concatenació del
carboni. Estabilitat cinetica i termodinimica de les cadenes carbonades. Classiñcació
dels compostos organics: grau d'oxidació i grups funcionals. Nuclebfils i electroñls.
Isomeria estructural o constitucional.
2.Hidrocarburs
Classiñcació. Nomenclatura. Propietats fisiques i químiques. Conformació en alcans i
cicloalcans. Hidrocarburs insaturats: reaccions d'addicció. Polimerització. Isomeria cistrans.
3.Estereoquímica
Constitució, conñguració i conformació. Qlllralitat. Activitat optica. Enantioisomeria.
Compostos quirals i la seva importhcia en els éssers vius.
Halurs d'alquil, alcohols, fenols, eters i tiols
Halurs d'alquil. Reaccions de substitució nucleofila i d'eliminació. Classificació,
propietats i reactivitat dels alcohols. Oxidació dels alcohols en els éssers vius. Fenols.
ters s. Tiols: la seva reactivitat.
4.-

5.Aldehids i cetones
Estructura i reactivitat del grup carbonil. Oxidació i reducció del grup carbonil
Reaccions d'addició nuclebfila. Condensació aldolica. Exemples de reaccions del grup
carbonil "in vivo". Aldehids i cetones (,(-insaturats Quinones.
6.Acids carboxíiics i derivats
Estructura electronica i caracter acid. Esters, tioésters i anhídrids d'acid. Propietats
dels icids i els seus derivats, Síntesi i hidrolisi d'ésters en els sistemes vius. Reactivitat
dels icids carboxílics i els seus derivats. Reaccions de transferencia d'acil. Condensació
de Claisen. L'acid fosforic i els seus derivats.

7.Compostos organics nitrogenats
Amines: estructura electronica i basicitat. Reactivitat. Ions arnoni substituits. Síntesi
d'amines als éssers vius. Amides. Característiques de l'enllq amida.

8.Compostos aromatics
El benze: estructura electronica. Ressonhcia. Aromaticitat. Reaccions de substitució
electrofila aromatica. Els compostos aromatics a la naturalesa.
9.Compostos heterocíclics aromatics
Descripció de sistemes aromatics heterocíclics: furan, pirrole, pindina, pirimidina,
Sistemes Fusionats: purines.
10.-

Metabolits primaris

Carbohidrats: classificació i nomenclatura, Monosacarids: estructura hemiacetalica.
Carboni anomeric. Giicbsids Disacarids i polisacarids. Lípids: k i d s grassos i
triglickrids. Aminoacids: conñguració, acidesa i basicitat. Petids i proteüies,
Nucleosids, nucleotids i acids nucleics.
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