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Gl cids: monosac ridsú à
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● Entre els monosacàrids s’estableixen enllaços covalents en 
reaccionar un grup hidroxil (-OH) d'un monosacàrid amb un 
grup hidroxil (-OH) d'un altre monosacàrid. 

● La reacció desprèn una molècula d'aigua i l'enllaç que es 
constitueix rep el nom d'enllaç O-glicosídic.

● L’enllaç és de tipus α si el primer monosacàrid és α, i de tipus β 
si el primer monosacàrid és β.



  

Gl cids: disac ridsú à

enllaç O-glicosídic α (1  2)  

enllaç O-glicosídic α (1  4)  

enllaç O-glicosídic β (1  4)  

enllaç O-glicosídic β (1  4)  



  

Gl cids: polisac ridsú à MIDÓ ● Localització: 
cèl·lules vegetals 
(amiloplasts)

● Funció: 
reserva energètica



  

Imatge. El suro d’experimentals



  

Imatge. El suro d’experimentals



  

GLIC GENÒ

Gl cids: polisac ridsú à ● Localització: 
cèl·lules animals (musculars i 
hepàtiques)

● Funció: 
reserva energètica



  

Gl cids: polisac ridsú à CEL·LULOSA
● Localització: 

paret cèl·lules vegetals

● Funció: 
estructural

Imatge. El suro d’experimentals



  

Cellulose
molecules

Cellulose microfibrils
in a plant cell wall

Cell walls Microfibril

Plant cells

0.5 µm
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L PIDSÍ



  

cids grassos: saturats i insaturatsÀ

Imatge. Khan Academy



  

Font. Llibre text Santillana



  

Font. Llibre text Santillana



  

Reaccions en les que intervenen els àcids grassos:

● Esterificació: reacció d'un àcid gras amb un alcohol que dóna lloc 
a un ÈSTER i a una molècula d'aigua.

● Saponificació: reacció d'un àcid gras amb una base forta (NaOH 
o KOH) que dóna lloc a una sal de l’àcid gras, anomenada 
SABÓ.

enllaç èster



  

L pids saponificables: acilglic rids o greixosí è

Funcions:
● Principal reserva energètica.
● Aïllament tèrmic.
● Protecció contra els traumatismes

Triacilglicèrid

Reacció d’esterificació entre la glicerina i tres àcids grassos



  



  

Reacció d’hidròlisi en la que un triacilglicèrid es descomposa en una molècula de glicerina i tres àcids grassos

Imatge. Bionova.org



  

Reacció d’un triacilglicèrid amb hidròxid sòdic amb la formació de sabó (sal sòdica dels àcids grassos) i de glicerina.

Imatge. Bionova.org



  

L pids saponificables: c ridsí è
Funció: protecció i 
impermeabilització de superfícies.



  

L pids saponificables: fosfoglic rids (fosfol pids)í è í

Funció estructural. Formen les 
membranes cel·lulars.



  

L pids NO saponificables: esteroidesí



  

PROTE NESÏ



  

F rmula general d’un amino cidó à



  



  

enllaç peptídic

L'enllaç peptídic és un enllaç covalent que s’estableix entre el 
grup carboxil –COOH del primer aminoàcid i el grup amino –NH2 
del següent. Es desprén una molècula d’aigua.



  

Estructura prim ria d’una prote naà ï



  



  

Estructura terci ria d’una prote naà ï



  



  

Immunoglobulina

Queratines

Caseïna



  

CIDS NUCLEICSÀ
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