
CONFIGURACIÓ ELECTRÒNICA:

És usat en la química per referir-se a la distribució dels electrons en els orbitals del voltant del 
nucli de l'àtom.

Les propietats químiques dels elements depenen de com es distribueixen els electrons de la seva 
escorça.

Per representar els electrons en aquests orbitals s'usa la següent notació: 

nle

n: Nombre quàntic principal, 1, 2, 3, 4

l: nombre quàntic segundari: s, p, d, f

e: nombre d'electrons en l'orbital:

2p4
:     En el segon nivell energètic de l'orbital tipus p hi ha 4 electrons

- POSICIÓ DELS ELECTRONS

Si poguéssim fotografiar les posicions que ocupa l'electró en el moviment que fa al voltant del 

nucli, tindríem un núvol de punts que seria més dens a les zones en què és més probable trobar 

l'electró i més lleuger el les quals és menys probable.

Per tant, un orbital és la regió de l'espai en què hi ha una probabilitat elevada (superior al 90%) 

de trobar l'electró.

- TIPUS D'ORBITALS

Hi ha diferents tipus d'orbitals que s'identifiquen amb les lletres: s, p, d i f. La forma i la mida d'un 

orbital depenen del nivell i del subnivell d'energia en què es troben, així:

Figura 1: Orbital s



- PRINCIPI EXCLUSIÓ DE PAULI:

El nombre màxim d'electrons per nivell es determina a partir del Principi d'exclusió de Pauli: 

Figura 2: Orbital p

Figura 3: Orbital d



- REGLA D'AUFABAN:

Hi ha un esquema molt útil per anar omplint els orbitals, es basa amb el diagrama de Möeller:

EXEMPLES: 

- Hidrogen (H) (z=1)= 1s1

- Sodi (Na) (z=11)= 1s2 2s2 2p6 3s1

- Potassi (K) (z=19)= 1s2 2s2 2p6 3s2  3p6  4s1



EXERCICI 1: Escriu la configuració electrònica dels àtoms següents:

- Heli (He) (z=2):

- Liti (Li) (z=3):

- Beril·li (Be) (z=4):

- Bor (B) (z=5):

- Carboni (C) (z=6):

- Nitrogen (N) (z=7):

- Oxigen (O) (z=8):

- Fluor (F) (z=9):

- Neó (Ne) (z=10):

- Magnesi (Mg) (z=12):

- Alumini (Al) (z=13)

- Silici (Si) (z=14):

- Fòsfor (P) (z=15):

- Sofre (S) (z=16):

- Clor (Cl) (z=17):

- Argó (Ar) (z=18):

- Calci (Ca) (z=20):

- Cobalt (Co) (z=27):

- Arsènic (As) (z=33):


