
LES REACCIONS QUÍMIQUES- I

Una reacció química és el procés consistent en la transformació d’una o més molècules 
en una o més molècules que són diferents de les primeres. 

Aquest procés es pot anomenar també canvi químic. Així doncs tota reacció és un canvi 
químic.

Existeixen també els canvis físics. En aquest cas no es produeix mai el trencament i la 
formació d’enllaços de manera que la molècula final és igual que l’inicial. Poden canviar 
les propietats però en cap cas la composició. Un exemple podria ser un canvi d’estat.

En una reacció química es produeix sempre:

1.El trencament dels enllaços de les molècules 
inicials.
2.La formació de nous enllaços amb els àtoms 
resultants dels trencaments anteriors.
3.Un intercanvi d’energia.

Les molècules inicials de què es parteix s’anomenen reactius i les que s’obtenen, 
productes de la reacció. Per definició els productes de la reacció són sempre diferents 
dels reactius.

Quan cremem carbó a una barbacoa, els reactius són el carbó i l’oxigen, que es 
consumeixen mentre la reacció progressa. Alhora, es va formant un compost, el diòxid de 
carboni, que és el producte de la reacció:

Les substàncies situades a l’esquerra de la 
fletxa són els reactius i les de la dreta els 
productes de la reacció.

Per pensar...

Per què un canvi d’estat és un 
canvi físic i no és un canvi químic ?

Per pensar...

El que hi ha escrit en els tres 
requadres són equacions químiques 
que representen totes elles la 
mateixa reacció. Observa-les i pensa 
quina diferent informació ens dóna 
cada una d’elles.



Quan es trenca un enllaç s’allibera energia i per formar-lo cal propocionar-ne. Això fa que 
en una reacció química (en la que sempre es produeixen trencaments i formacions de 
nous enllaços) hi hagi sempre una alliberació o una captació d’energia. 

En el cas que s’alliberi energia la reacció s’anomena exotèrmica i en el cas que calgui 
aportar-ne s’anomena endotèrmica.

En aquestes imatges es pot observar com es produeix el trencament i la formació de nous 
enllaços i com a conseqüència la redistribució dels àtoms per a formar noves molècules.


