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Química 
Criteris específics de correcció 

Model 3 

 

 

La puntuació màxima de cada pregunta està indicada a l’inici de la qüestió. La nota de 

l’examen és la suma de les puntuacions. 

 

A les preguntes on es demana una resposta raonada, podran ser no qualificades les 

respostes sense raonament. 

 

Les preguntes numèriques, en cas de resultat incorrecte, es podran qualificar fins a un 

màxim del 80% de la nota màxima, sempre que els plantejaments siguin correctes, 
ordenats i clarament explicats.  
 

Si a la resposta d'una pregunta, tant numèrica com teòrica, es detecten errors de 

concepte, contradiccions o absurds, àdhuc si la solució final és correcta, la pregunta no 

es qualificarà. 
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Química 
Solucions 

Model 3 

 

OPCIÓ A 
1. (2 punts) 0,5 punts cada apartat  
a) F b) F  c) F   d) V 

2. (2,5 punts) 
a) 1 punt. 40 % 

b) 0,5 punts. Kc = 0,06 

c) 0,5 punts. Kp = 3,13 

d) 0,5 punts. Cap a productes 

3. (2 punts)  
a) 1 punt. pH = 11,5 i 3.10

-3
M 

b) 0,5 punts. Amoníac 

c) 0,5 punts. Amoníac < 7; sosa = 7 

4. (1,5 punts) 
a) 0,5 punts. Absorbeix la llum ultraviolada 

b) 0,5 punts. CFC 

c) 0,5 punts. No 

  5. (2 punts) 
a) 0,5 punts. Oxidant: K2CrO4. Reductor: Na2SO3 

b) 1,5 punts. 2 K2CrO4 + 3 Na2SO3 + 10 HCl → 4 KCl + 3 Na2SO4 + 2 CrCl3 + 5 

H2O 

 

 

OPCIÓ B 
1. (2 punts) 
a) 1,5 punts. [Na

+
] = 0,05 M; [NO3

-
] = 0,15 M 

b) 0,5 punts. 3,01·10
21

 Ca
2+ 

2. (1,5 punts) 
0,81 g/L 

3. (2 punts) 
a) 0,5 punts. Excitat. Beril·li 

b) 0,5 punts. Impossible 

c) 0,5 punts. Impossible 

d) 0,5 punts. Fonamental. Neó 

4. (2 punts)  
a) 1 punt. Descripció del material. 0,25 punts per aparell. 

b) 1 punt. 

5. (2,5 punts) 
     a) 1,5 punts. 0,307 mols CO, Pt = 2,62 atm; Pco = PH2O = 0,40 atm; 

Pco2 = PH2 = 0,91 atm 

b) 1 punt. Cap a productes. 

 


