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Teories dels  → s. VI aC →Tales de Milet → Formada per aigua. → aire 
filòsofs grecs   → altres→ Les substàncies bàsiques que la formen són → terra 
basades en l’observació  → Aristòtil→ formada per 4 elements bàsics →foc → foc 
   → aire 
   → terra 
   → aigua 
  i l’espai celest format per → èter 
  → s. IV i V aC → Demòcrit i Leucip → formada per àtoms → en grec, significa indivisible 
    → partícules molt petites 
    → teoria menys acceptada per ser més difícil d’imaginar 
Teories del s. XIX → es creen les primeres lleis químiques 
basades en l’experimentació → Els àtoms → Només visibles amb microscopis lluminosos molt potents. 
   → S’expliquen mitjançant models → representació entenedora 
   → teoria atòmica → partícules petites, massisses i indivisibles 
  → Neutre → igual protons que electrons  de Dalton → sense estructura interna 
actualment → L’àtom → Pràcticament buit. → element químic→ substància amb àtoms iguals i característics 
  → constituït → nucli  → molt petit respecte l’àtom → combinació→ molècules → formen compostos químics 

  → conté quasi tota la massa 
  → partícules → protons → càrrega positiva →p+ 

    → massa semblant al neutró i molt superior a l’electró 
   → neutrons → sense càrrega  
 → escorça → electrons → càrrega negativa → e- 

   → massa molt petita quasi inapreciable. → absorbeixen → salten a més exterior 
   → giren en òrbites marcades per nivells d’energia → perden → salten a un nivell més intern 
   → representades per n 
 → model matemàtic molt complex → N → número màxim d’electrons →  
 Model quàntic → el moviment dels e-  → no segueixen òrbites perfectes 
    → és indefinit 
Matèria → És tot allò que té massa (és mesura amb balances i s’expressa en el SI en Kg) i ocupa un volum (l’espai que ocupa i en el SI s’expressa en m3) 

 → Densitat= massa/volum i s’expressa en kg/m3  

N = 2n2 
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 → Substàncies →Pures → simples o → no es poden convertir en substàncies més simples 
    elements químics→ amb àtoms característics per cada element → Representats per símbols →una o lletres del seu nom. 
      → Z→nº atòmic →nº de protons = nº d’electrons 

      → A→ nº màssic→ protons +neutrons  
     → u = uma = unitat de massa atòmica 
     → 1/12 part de la massa de l’àtom de 12C 
   → Isòtops → àtoms d’un mateix element químic = tenen el mateix nº atòmic Z 

      → tenen diferent nº màssic A → posseeixen diferent nombre de neutrons 
   → Els ions → àtoms que han perdut o guanyat electrons i ja no són neutres. 
   → tipus → catió o positiu → significa que ha perdut electrons 
  →compostes  → anió  o negatiu  → significa que ha guanyat electrons  
  o compostos químics →molècules→tenen fórmules químiques (els nos. petits són els àtoms de cada element) i propietats determinades
 → Mescles → no tenen unes característiques determinades 
  → homogènies → dissolucions → no es visualitzen els seus components a simple vista 
  → heterogènies →  els seus components es visualitzen fàcilment. 
Elements químics →Taula periòdica → (1896) Mendeleiev i Meyer→ químics rus i alemany, respectivament. 
 → Classificació   → van predir elements per descobrir segons els buits que quedaven en aquesta classificació 
    → ordenats originàriament → per masses atòmiques  de forma creixent 
      → en files i columnes que reflectien propietats semblants 
   anomalies → alguns elements no quedaven ben classificats segons les seves propietats 
 actualment → 109 elements → 92 es torben a la natura  i 17 creats al laboratori. 
  → ordenats per nombre atòmic 
  → representat per → símbol 
   → nombre atòmic 
   → massa atòmica 
  → Formen → 7 files o períodes → tenen el mateix nivell d’energia, ocupats pels electrons 
   → 18 columnes o grups o famílies → igual nombre d’electrons en l’última capa → electrons de valència 
   → semimetalls →entre els metalls i els no metalls →sòlids (B, Si, Ge, As)  

  → classificació → metalls → grup majoritari →sòlids (menys el mercuri que és líquid), brillants i bons conductors 
 elements  → no metalls → sòlids la majoria (Br líquid i N,O,F,Cl gasos), mals conductors de calor i electricitat 
 → gasos nobles →grup 18→tenen 8 e- de valència estructura octet i no reaccionen amb altres elements 

A Símbol  
Z 

A = Z+neutrons 
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Configuració electrònica → Encara que en un àtom els orbitals n no estan limitats,  
→ no s’omplen tots amb electrons, aquests només ocupen els orbitals amb menor energia 
→ energia que es coneix, aproximadament, per la regla nemotècnica d’Auf-Bau que permet determinar l’ordre per  
 omplir els orbitals de la majoria d’àtoms.  
→Seguint les diagonals de la taula de dalt a baix, s’obté l’ordre d’energia dels orbitals i el seu ordre per omplir-se,  
→ València → Els electrons de l'última capa exterior i que realitzen la unió entre els àtoms. 
  
 

 

 

L’hidrogen → Té l’estructura més senzilla → 1 p+ i 1 e- 

 → propietats diferenciades de tots els grups → es col·loca al grup dels metalls alcalins perquè té un electró però cap caràcter metàl·lic 
Lantànids → període 6, del 58 al 71 col·locats a la part inferior perquè tenen propietats semblants 
Actínids → període 7, del 89 al 104 col·locats a la part inferior perquè tenen propietats semblants 
 → creats al laboratori menys el Tori, Protectini i Urani. 
Energia nuclear →Radioactivitat → natural → Té lloc al nucli d’alguns àtoms anomenats radioactius → inestables → provocant radiacions espontànies. 
  → artificial → emissió de partícules i radiacions per part de nuclis bombardejats amb neutrons o altres partícules i fer-los inestables 
  → alfa (α) → es produeixen quan es desprenen del nucli dos protons i dos neutrons→ són àtoms d’heli doblement carregats.  
   → emissió de partícules carregades positivament→ radiacions molt veloces (10 cm/s) de gran poder ionitzant.  
   → les partícules Alfa tenen molta massa, la seva capacitat de penetració en la matèria és molt baixa (un full de paper l'atura). 
 → tipus→ beta (β) →quan el radionucleid emet un electró després de convertir-se en un protó→ el nucli tindrà→un neutró menys  

  → densitat d’ ionització menor que la produïda per la radiació α, →un protó més que l’original  
  → posseeix una menor massa i major velocitat, semblant a la llum (300.000 km/s). →sense alterar el nombre màssic.  
   →penetració és major, la petita mida de l'electró fa difícil la interacció amb la matèria (traspassa el paper, però no la fusta). 

   → són negatives → se les identifica amb els electrons. 
   → gamma (γγγγ) → no tenen càrrega elèctrica ni naturalesa material. 
   → són ondes electromagnètiques →d'idèntica naturalesa que la llum visible, ultraviolada, o els raig X, 
   → es produeixen quan un àtom excitat lliura energia per passar al seu estat fonamental → emetent fotons = radiacions. 
   → penetració gran, només desviades o neutralitzades pel xoc amb electrons orbitals (traspassa fusta, i l'hormigó  l'atura).  
 → Isòtops radioactius o radioisòtops → aplicacions → medicina (diagnosis i radioteràpia), biologia, indústria (detecció d’esquedes en 

estructures metàl·liques, raigs gamma)  , datació de restes ( 14C ), etc. 
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Enllaç químic → és la tracció i la unió dels àtoms que crea la formació de compostos i elements estables →energia d’enllaç 
 → Quan l'energia és més baixa, els àtoms són més estables→els elements més estables són els gasos nobles. 
 → La partícula de l'àtom que participa en l'enllaç és l'electró. 
 →Tipus  → Enllaç iònic→un àtom del tipus metall i un del tipus no metall. 
   →el metall, amb l'electronegativitat més petita, perd electrons (es transforma en un catió) i el no metall, amb 

l'lelectronegativitat més gran guanya electrons ( es transforma en un anió),  
   → quan s'uneixen els dos àtoms de càrregues oposades formen un cristall iònic→una xarxa tridimensional. 
  → Enllaç covalent → s'uneixen dos àtoms del tipus no metall. 
    →els dos àtoms necessiten electrons per completar la capa plena i comparteixen electrons amb l'altre àtom 
     →simple →2 electrons 
     → doble →4 electrons 
  → Enllaç metàlic→amb dos àtoms del tipus metall → triple→ 6 electrons. 
    →els àtoms perden els seus electrons de valència, i s’ajunten al voltant dels cations formant un núvol d’electrons  
Reaccions químiques → transformacions que modifiquen l’estructura interna i,per tant, donen substàncies amb característiques diferents 
   → no es perden ni es guanyen àtoms → es reordenen de forma diferent 
uma → Unitat de massa atòmica 
Enllaç químic → Unió entre àtoms d’un mateix element o de diferents i donen com a resultat les molècules. 
Fórmula d’una molècula → Indica el nombre exacte d’àtoms de cada element que hi ha a la molècula. 
Massa molecular (Mr)→ suma de les masses de tots els àtoms dels elements que formen la molècula. 
molècules → unitat mínima d’una substància o element que té unes característiques i propietats pròpies.  
Mol → Quantitat de substància que conté un nombre determinat d’unitats elementals. 
 → Nº d’Avogadro →  1 mol de qualsevol substància conté 6,023 . 1023 molècules. 
 → És una quantitat en grams numèricament igual a la seva massa atòmica relativa en umas o en el cas de les molècules a la seva massa molecular. 
 → de molècules o massa molar→  És la quantitat en grams numèricament igual a la seva massa molecular relativa. 
    


