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l .  Estats de la materia. El medi cristal-lí. Els cristalls com a medis periodics. 
Concepte de periodicitat. Altres propietats dels cristalls: homogeneitat, 
anisotropia i simetria. l 

2. Xanres cristal-lines. Fileres i plans reticulars. Índexs de Miller. Xarxes 
bidimensionals de punts: aspectes geometrics. Xarxes senzilles i múitiples. 
Vectors de translació de les xaries. 

3. Els cristalís com a medis simetrics. Sirnetria externa dels cristalls i simetria 
rnolecular. La simetria de les xarxes bidiensionais. 

4. La simetria en els cristalls. Expressions matiicials de les operacions de simetria. 
Trap d'una matriu. Operacions finites de simetria. Rotació: eixos de simetria. 

- Rotacions compatibles amb la periodicitat. 

5. Reflexió: pla de simetria. Inversió: centre de simetria. Operacíons propies i 
imprdpies. Operacions compostes: eixos d7imrersió. 

6. Taules de multiplicació. Combiiíacions d7elernents de simetria. Simetria de les 
m e s  tridimensionals. Sisternes cristal-lira. 

7. Projecció estereogifica. Els 32 gmps puntuals de simetria. Classiñcació per 
sistemes cristal-lins. 

8. Operacions infinites de simetria. Reflexió amb trmsiació: plans de lliscament. 
Rotació arnb translació: eixos helico!dais. 

9. Gmps bidirnensionais de simetria. Decíucció dels 17 gmps. 

10. Xanres de Bravais. Les i4 xarxes de Bravais i la simetria. 

11. Els 230 gmps espacials de simetria. Grups de baixa simetria: triclínics, 
monocl~cs i rdmbics. Estudi de gmps de simetria intermkdia: tetragonals. 

12. Nocions bhiques de cristal-loquímica. 
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