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1. Els atoms i la teoria atomica (Capítols 2 i 9, primer volum) 
Els primers descobriments de la química (2.1). Els electrons i altres descobriments de la 
física atomica (2.2.). L1atom nuclear (2.3.). Radiació electromagnetica (9.1 .). Espectres 
atomics (9.2.). Teoria quantica (9.3.). L'atom de Bohr (9.4.). Dualitat ona-partícula i principi 
d'incertesa (9.5.). Mecanica ondulatoria: funció d'ona (9.6.' 9.7.) 

2. Atom d'hidrogen (Capítol9, primer volum) 

L'atom d'hidrogen (9.8.). Concepte d'orbital hidrogenoide (9.8.). Representació dels orbitals. 
Spin electronic (9.9.) 

3. Atoms polielectronics (Capítol 9, primer volum) 
~ t o m s  polielectronics (9.1 0.). Configuracions electroniques (9.1 1 .): regles per a la distribució 
dels electrons en els orbitals (9.1 1. i classe). 

4. La taula periodica (Capítols 2 i 10, primer volum) 
Introducció a la taula periodica (2.6.). Introducció historica (10.1).Configuració electronica i 
taula periodica (9.12.). Metalls, no metalls i els sues ions (10.2.). Propietats periodiques dels 
atoms (1 0.3.-10.6. i 1 1.3): radi atomic i radi ionic (1 0.3.). Potencial d'ionització (1 0.4.). 
Afinitat electronica (1 0.5.). Electronegativitat (1 1.3.). Altres propietats (1 0.6., 10.7.). 
Abundancia dels elements auímics a la natura. 

5. Enllac químic l. Conceptes basics (Capítol 11, primer volum) 
Estructures de Lewis. ~onceptes de ressonancia, ordre d'enllac, carrega formal i estat 
d'oxidació (1 1.1 .-11.6.). Geometria molecular: teoria de la repulsió de parells electronics 
(VSEPR) (1 1.7.). Ordre d'enllac (1 1.8.) i energia d'enllac (1 1.9.). 

6. Enllac químic II. Aspectes addicionals (Capítol 12, primer volum) 
Teoria de I'enllac de valencia (12.1 .-12.4.): orbitals híbrids. Teoria dels orbitals moleculars 
(12.5.): molecules diatomiques homonuclears i heteronuclears. Molecules poliatomiques. 

7. Enllac químic III. Aspectes addicionals (Capítol 13, primer volum) 
Enllac metal.lic (classe): teoria de bandes, metalls, semiconductors i aillants. Forces 
intermoleculars (13.5., 13.6.): enllac d'hidrogen, forces de van der Waals. L'enllac químic 
com a forca intermolecular (13.7.). 

8. Solids cristal-lins (Capítol 13, primer volum) 
Tipus d'estructures cristal.lines (13.8.). Canvis d'energia en la formació de cristalls ionics 
(1 3.9): energia reticular, cicle de Born-Fajans-Haber. 

9. Gasos i Iíquids (Capítols 6,8 i 13, primer volum) 
Propietats dels gasos (6.1 .-6.6.). Gasos atmosferics i I'hidrogen (capítol 8). Propietats dels 
liquids (13.1. i 13.2.) 
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Avaluació d e  I'assicinatura: 

Dues opcions pera la l a  convocato~a: 
a) avaluació no continuada: nota del examen global 

b) avaluació continuada: 

- suma ponderada de promig parcials (50%) + nota examen global (50%) 

L'alumne haura d'optar per un o altre metode d'avaluació en el dia de la realització del l e r  
parcial. 

Els que optin per I'avaluació continuada no ~odran ser aualificats com a "no presentats". 

A I'avaluació de la 2a convocatoria es considerara només la qualificació del segon examen 
global 

Dates d'exarnen ~rovisionals: 

Examens parcials: (les dates es confirmaran a classe i al campus virtual): 

1 er. examen parcial: setmana dels examens parcials de primer 

2n examen parcial: última setmana de classe 

Examen global (1 era convocatoria): 26/01/09 (9h30) 

Examen global (2a convocatoria): 06107109 (9h30) 


