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PROGRAMA DE TEORIA 

1. La reacció quimica Relació entre estructura I reactivitat. Dades termodinamiques i dades 
cinetiques. La coordenada de reacció. L'estat de transició. Principi de reversibilitat microsclrpica. 
Postulat de Hammond. Principi de reactivitat-selectivitat. Control cinetic i termodin~mic de la reacció. 
Us de les velocitats de reacció. Factors estbrics, electrbnics i estereoelectrbnics. Efectes del 
dissolvent. 

2. Estereoquimica esthtica. Relació entre configuracid l reactivitat. Definicions pr&vies. Simetria 
molecular. Enantioisomeria i diastereoisomeria. Mescles ra&miques i racemització. Designacions 
wnfiguracionals: els sistemes D,L i R,S. Enantioisomerla deguda a Btoms diferents de carboni. 
Diferenciació entre enantibmers: creacib de relacions diastereoisom8riques. Estereoespecificitat 
biologica i efecte Ogston. Proquiralitat tetragonal: gnips homotbpics, enantiotbpics i diastereotbpics. 
Designacions proquirals. Diferenciació bioquimica entre grups enantiotbpics i entre gwps 
diastereotbpics. Proquiralitat trigonal: sistema re/si; exemples d'estereoespecificitat biolbgica. 

3. Estereoquímica dinhmica. Relació entre conformació i reactivitat. Flexibilitat molecular. 
lnteraccions febles. Analisi conformacional de mol~cules acicliques: wnsideracions energetiques, 
relació conformació-reactivitat. Principi de Curtin-Hammett. Inducció asimbtrica. Analisi 
conformacional de molecules cícliques: derivats ciclohexAnics, relació conformació-reactivitat. 

4. Cathlisi homoghnia. Catalisi &ida i basica. Catalisi nuclebfila. Catalisi electrofila. 

S. Propietats fonarnentals deis compostos heteroaromatics. Aromaticitat i reactivitat: generalitats. 
Divisió electrbnica dels wmpostos heteroaromAtics. Heteroaromatics de cinc membres amb un i amb 
dos heteroatoms. Heteroaromatics de sis membres amb un i amb dos heteroatoms. Beses 
constituents dels acids nucleics. Descripció mecanistica de I'acció catalitica 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. Autooxidacid. Visió mecanística de I'acció de la vitamina BtZ. 

7. La química dels estats excitats. Fotoquimica. Aspectes fonarnentals. Processos representatius. 
Transferencia energetica i transferencia electrhica. Fotoreduccions i fotooxidacions. Visió 
mecanistica de la fotosintesi. 
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ESTRUCTURA DE L'ASSIGNATURA: s'imparteixen dues hores de teoría i dues da 
problemes per setmana. 
AVALUACIÓ: examen al final del semestre. 


