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1. La reacció química. Relació entre estructura i reactivitat. Dades termodinamiques i dades
ciktiques. La coordenada de reacció. L'estat de transició. Principi de reversibilitat microscbpica.
Postulat de Hammond. Principi de reactivitat-selectivitat.Control cinetic i termodinamic de la reacció.
Us de les velocitats de reacció. Factors esterics, electronics i estereoelectronics.Efectes del dissolvent.

2. Estereoquímica esatica. Relació entre configuració i reactivitat. Definicions previes. Sirnetria
molecular. Enantioisomería i diastereoisomería. Mescles racemiques i racemització. Designacions
configuracionals: els sistemes D,L i S S . Enantioisomería deguda a htoms diferents de carboni.
Diferenciació entre enantiomers: creació de relacions diastereoisomeriques. Estereoespecificitat
biologica i efecte Ogston. Proquiralitat tetragonal: gmps homotopics, enantiotopics i diastereotopics.
Designacions proquirals. Diferenciació bioquímica entre grups enantiotopics i entre gmps
diastereotopics. Proquiralitat trigonal: sistema reísi; exemples d'estereoespecificitat biolbgica.
3. Estereoquímica dinimica. Relació entre conformació i reactivitat. Flesbilitat molecular.
Interaccions febles. Analisi confonnacional de molhles acícliques: consideracions energetiques, relació
conformació-reactivitat. Principi de Curtin-Hammett. Inducció asimetrica. Analisi confomacional de
molecules cícliques: derivats ciclohexhnics, relació confonnació-reactivitat.

4. Catdisi homogenia. Catalisi acida i bhica. Catalisi nucleofila. Catalisi electrofla.

5. Propietats fonamentals dels compostos heteroaromiitics. Aromaticitat i reactivitat: generalitats.
Divisió electronica dels compostos heteroaromatics. Heteroaromhtics de cinc membres amb un i amb
dos heteroatoms. Heteroaromatics de sis membres arnb un i arnb dos heteroatoms. Bases constituents
dels acids nucleics. Descripció mecanística de I'acció catalítica del pirofosfat de tiamina i del fosfat de
piridoxal.
6. Radicals. Aspectes generals de la química de radicals. Generació de radicals. Reaccionabilitat:
orbitals frontera. Processos en cadena. Autooxidacib. Visió mecanística de i'acció de la vitamina Blz.

7. La química dels estats excitats. Fotoquímica. Aspectes fonarnentals. Processos representatius.
Transferencia energetica i transferencia electronica. Fotoreduccions i fotooxidacions. Visió mecanística
de la fotosíntesi.
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