
Prova d’accés a la Universitat (2013) 

Química 
Criteris específics de correcció 

Model 2 

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. 



Prova d’accés a la Universitat (2013) 

Química 
Solucions 

Model 2 

OPCIÓ A 
1. (2 punts) 

      a) 1,0 punt. ∆Hc = -4928,6 kJ/mol. 
b) 1,0 punt. V = 3,64 L. 

      2. (2 punts)  

a) 1,0 punt. 5 S2- + 2 MnO4
- + 16 H+  �  5 S + 2 Mn2+  + 8 H2O. 

b) 0,5 punts. Espècie oxidant: MnO4
-. 

c) 0,5 punts [MnO4
-] = 2,6 M. 

3.  (2,5 punts)

a) 1,5 punts. Àcid etanoic, àcid clorós / dioxoclòric (III) / dioxoclorat (III) 
d’hidrogen; àcid fluorhídric. 
b) 0,5 punts. L’àcid que té la major constant d’ionització donarà la dissolució amb 
menor pH: HClO2. 
c) 0,5 punts. A la molècula de HF hi ha la possibilitat de formar enllaç d’hidrogen i 
per aquest motiu la seva temperatura d’ebullició és major que la del HCl. 

4. (2,5 punts) 

a) 0,5 punts. Si augmenta la T, es desplaça cap a la formació dels reactius. 
b) 0,5 punts. Fals. Si disminueix la pressió, l’equilibri es desplaça cap a l’esquerra. 
c) 0,5 punts. Fals. ∆S < 0, per tant, ∆G depèn de la temperatura. 
d) 1,0 punt. Geometria piramidal. Molècula polar. 

  5. (1,0 punt) 0,5 punts cada apartat

a) Matràs aforat. Preparar dissolucions.   
b) Bureta. Valorar dissolucions. 

OPCIÓ B 
1. (2,0 punts) 

a) 1,0 punt. [Àcid] = 0,049 M, pH = 2,77.
b) 1,0 punt. NaCl dissolució neutra, CH3COONa dissolució bàsica. 
2. (2,5 punts) 

a) 0,5 punts. Kc = 5,7·10-3 b) 1 punt PT = 5,0 atm 
c) 0,5 punts. n = 1,51 mols  d) 0,5 punts Kp = 6,25-1 = 0,16 atm-2.  
3. (1 punt) 0,5 punts cada apartat 

a) Grup amina, grup carboxílic o grup amida.  b) 0,030 mols.  
4. (2,5 punts)  

a) 0,5 punts. MnO2 + 4,  Mn  0         b) 0,5 punts Espècie oxidant: MnO2  
c) 0,5 punts. Espècie reductora: Al     d) 1 punt Reactiu limitant: MnO2; -339,77 kJ 
5. (2,0 punts) 0,5 punts cada apartat 

a) CCl4: compost apolar             
b) Forces electrostàtiques 
c) Forces de van der Waals        
d) SiO2  Covalent macromolecular 


