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La classificació periòdica 
de Mendeléiev

Quan els químics del segle XIX es van posar a estudiar les propietats físiques 
i químiques dels elements i els seus compostos, van descobrir que alguns d’ells 
tenien propietats semblants.

Al 1869 el químic rus Dimitri Mendeléiev, va trobar que els elements químics 
presentaven una repetició periòdica de les seves propietats quan els va ordenar 
per ordre creixent de les seves masses atòmiques.

Va ser llavors, quan es va fer la primera classificació dels elements en la 
anomenada TAULA PERIÒDICA.

Posteriorment, quan es va descobrir que un element queda caracteritzat pel 
seu nombre atòmic, es va comprovar que el criteri correcte de classificació dels 
elements a la taula no era en base a l’ordre creixent de la massa atòmica 
sinó en base a l’ordre creixent del nombre atòmic. 



Descripció de la Taula Periòdica



Grups o famílies. 

METALLS DE TRANSICIÓ: Situats al centre de la Taula.

FAMILIA DEL BOR (Grup 13): B, Al, Ga, In, Tl.

FAMILIA DEL CARBONI (Grup 14): C, Si, Ge, Sn, Pb

FAMILIA DEL NITROGEN (Grup 15): N, P, As, Sb, Bi.

FAMILIA DELS CALCÒGENS (Grup 16): O, S, Se, Te, Po.

FAMILIA HALÒGENS (Grup 17): F, Cl, Br, I, At.

HIDROGEN: H (grup 1)

GASOS NOBLES (Grup 18): He, Ne, Ar, Kr,Xe, Rn

METALLS ALCALINS (Grup1): Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

METALLS ALCALINOTERRIS (Grup 2): Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra

METALLS DE DOBLE TRANSICIÓ: ÀCTINIS I LANTÀNIDS 
(col·locats a la part de sota de la Taula)



PROPIETATS PERIÒDIQUES 
DELS ELEMENTS

RADI ATÒMIC.

Dins d’un període, el radi varia de forma creixent de dreta a esquerra, així, els elements del 
grup 1 (alcalins) son els que tenen un radi més gran alhora que els gasos nobles (grup 18) 
són els que tenen un radi més petit. (Explicació: Augment càrrega nuclear major atracció
electrons cap al nucli).

Dins d’un grup la mida augmenta de dalt cap a baix, així els elements situats al període 1 
son més petits que els que estan situats al període 7. (Augment del nombre electrons, més 
capes plenes)
D’aquesta manera s’obté la següent distribució:
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PROPIETATS PERIÒDIQUES 
DELS ELEMENTS

ENERGIA DE IONITZACIÓ

Es defineix com la quantitat mínima d’energia necessària per expulsar 
un electró de embolcall electrònic de l'àtom.

EIONIITZACIÓ

De l’atracció de nucli sobre els electrons. 
Quan més gran sigui la càrrega nuclear i 
menor la mida de l’àtom major serà l’atracció. 

ÀTOM

- electró

CATIÓ Ò IÓ POSITIU (ÀTOM AMB CARREGA (+))

De què dependrà l’energia d’ionització?

A més càrrega nuclear i menor mida de l'àtom més gran energia de Ionització.



PROPIETATS PERIÒDIQUES 
DELS ELEMENTS
ELECTRONEGATIVITAT

Es defineix com la tendència de un determinat àtom a atreure un electró
exterior.

Els elements que tenen valors d’electronegativitat alts s'anomenen 
electronegatius, 

Els elements que tenen valors d’electronegativitat baixos s’anomenen 
electropositiuselectropositius. 

Els elements amb energia d’ionització baixa (radi atòmic gran) tenen poca 
tendència a atreure electrons per tant tenen valors baixos d’electronegativitat.

Els elements amb energia d’ionització alta (radi atòmic petit) tenen molta 
tendència a atreure electrons per tant tenen valors alts d’electronegativitat. 

Per tant.
Els halògens són electronegatius i els alcalins són electropositius.



ELECTRONEGATIVITAT

electropositius electronegatius



REGLA DE L’OCTET

Els elements del grup dels gasos nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, tenen la 
darrera capa completa i són estables. Per això no es combinen mai.

Els elements a mesura que augmenta el seu nombre atòmic, augmenta el 
nombre de protons i d’electrons. (Condició d’electroneutralitat p=e). 

Els electrons es van col·loquen en capes, omplint els corresponents orbitals
(zones on es mouen els electrons) en cadascuna d’elles. 

Així els elements del grup 1 tenen tots un electró en la última capa, els 
del grup 2 dos, els del grup 13 tres,...els del grup 17 set, i els del grup 18 
vuit... 
Perquè un àtom sigui estable necessita tenir l’última capa completa. 

(Regla de l’octet). 

La resta d’elements intenten assolir la configuració d’octet per arribar a 
l’estabilitat  i ho fan formant enllaços entre ells.

En la primera capa es col·loquen dos electrons (1r període), en la 
segona capa vuit (2n periode), en la tercera vuit més (3r període). En la 
resta de períodes els elements representatius omplen 8 electrons a la 
darrera capa.



Els elements estan ordenats a la Taula periòdica per ordre creixent de 
nombre atòmic.

Resum

La Taula periòdica classifica els elements en períodes (7 files) i grups (18 
columnes).

Conèixer els diferents grups de la Taula Periòdica: Alcalins, Alcalinoterris, 
Família del Bor,del Carboni, del Nitrogen, de l’Oxigen, Halògens i Gasos Nobles.

Conèixer les propietats periòdiques i com varien a la Taula: Radi atòmic, 
Energia de Ionització i Electronegativitat.

Què és la Regla de l’octet i saber perquè serveix.


