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Química  
Model  3.  Solucions  

  
  
OPCIÓ A 

       
1A. (2 punts) 

 
  Pregunta competencial 

 

a)   2 Li + Co2+  →  2 Li+ + Co    
 

i)   L’espècie que actua com oxidant és el Co2+ ja que és la que oxida al 
Li, que es redueix a Co        
           0,5 punts 

ii) Força electromotriu de la pila:        Eº = Eº
càtode - Eº

ànode 

 

    Eº = -0,28 – (-3,05) = 2,77 V 
           0,5 punts 

b)   Formulació:  
 

LiOH:  hidròxid de liti       0,5 punts 
Sulfat de cobalt(II):  CoSO4      0,5 punts 

 
2A. (2 punts) 
 

a)   Vertader. Les configuracions electròniques de les dues espècies són 
coincidents i per tant són espècies amb el mateix nombre d’electrons. 

Ar: 1s22s22p63s23p6   i  Ca2+: 1s22s22p63s23p6 

          0,5 punts 
 

b)   Vertader. L’àtom d’Argó té 18 protons i 18 electrons, en canvi, l’anió Cl- 
només presenta 17 protons i el mateix nombre d’electrons, per tant, la 
càrrega nuclear efectiva serà major a l’Ar fent que els electrons estiguin 
més atrets cap al nucli i disminuint així la mida del seu radi. 

           0,5 punts 
 

c)   Fals. Es tractaria d’un enllaç entre un catió (provinent d’un metall) i un 
anió (provinent d’un no metall), per tant l’enllaç tindria un caràcter 
predominantment iònic. 

           0,5 punts 
 

d)   Fals. L’àtom d’Argó té 18 protons i 18 electrons, en canvi el catió Ca2+ té 
20 protons i el mateix nombre d’electrons, per tant la càrrega nuclear 
efectiva serà major en el cas del catió, que fa que els electrons estiguin 
més atrets cap al nucli i es requereixi una major energia per ionitzar-lo. 

  0,5 punts 
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3A. (2 punts)  
 

a)   4 HCl (g)     +     O2 (g)   ⇄   2 H2O (g)    +   2 Cl2 (g);     DH<0 
 
    Inicial:  32,85/36,5      38,40/32    -                 - 
    Equilibri:      0,9 – 4x         1,2 - x  2x           2x 
 
Sabem que:  2x = 28,40/71 = 0,40; per tant x = 0,20 mol         (0,25 punts)   
  

Kc = ['()]([+,(](

['+,]-[)(]
= .,.0(	  .,.0(

.,.2-	  .,2
= 2560                    (expressió de Kc  0,25 punts) 

               1 punt 
 

b)    
i)   Si augmenta la massa de O2, per el principi de Le Chatelier, la 

reacció es desplaçarà cap als productes amb la finalitat de restablir 
l’equilibri, consumint més O2 i produint més Cl2, per tant 
augmentarà la concentració de Cl2.    0,5 punts 
 

ii)  Si augmenta la temperatura, pel principi de Le Chatelier, la reacció 
tendirà a absorbir calor per mantenir l’equilibri; per tant, es 
desplaçarà cap al sentit endotèrmic, és a dir, cap als reactius, 
disminuint així la concentració de Cl2 a la mescla reaccionant. 

0,5 punts 
 

4A. (2 punts)  
 

a)   Molècula CCl4 

 
Molècula tipus AB4 amb distribució tetraèdrica dels electrons.  
Geometria tetraèdrica. 

0,5 punts 
b)   Molècula BeCl2;  

 
 

Molècula tipus AB2 amb hibridació sp de l’àtom de beril·li.  
(Geometria lineal).         0,5 punts 
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c)   Molècula NH3; molècula que presenta quatre enllaços polars distints. Com 

que la molècula presenta una geometria tetraèdrica, i no tots els enllaços 
són iguals, el moment dipolar total és diferent de zero. Per tant és tracta 
d’una molècula polar (åµ ¹ 0) 

 
0,5 punts 

 
Molècula BeCl2; molècula apolar, ja que presenta dos enllaços polars 
iguals. Com que la molècula presenta una geometria lineal, els moments 
dipolars dels seus enllaços s’anul·len entre sí. Per tant, es tracta d’una 
molècula apolar (åµ = 0). 

0,5 punts 
 
5A. (2 punts)  
 

a)   Fals. Les unitats correctes de la constant de velocitat en aquest cas són 
L mol-1 s-1         0,5 punts 

 

b)   Fals. Com es pot veure a l’equació d’Arrhenius (k=koe-Ea/RT), la constant 
de velocitat sí que depèn de la temperatura. 

           0,5 punts 
 

c)   Fals. L’ordre total de la reacció és igual a 2 tal com ens indica l’exponent 
de la concentració de NO2 a l’equació de velocitat. 

           0,5 punts 
 

d)   Vertader. El catalitzador disminueix l’energia d’activació (Ea) i, per tant, 
el valor de constant de velocitat augmenta, tal com es pot deduir a partir 
de l’equació d’Arrhenius (k=koe-Ea/RT). 

  0,5 punts 
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OPCIÓ B 
       

1B. (2 punts) 
 

a)          Cu (s) +  HNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) + NO (g)  + H2O (l)   
  

Oxidació:   (Cu    →   Cu2+  + 2e-) x 3     0,25 punts 

 
Reducció:  (NO3

-
 + 4H+ + 3e-	  → NO + 2 H2O) x 2   0,5  punts              

                  ----------------------------------------------------------------------- 
Iónica:        3 Cu (s) +  2 NO3

-
 (aq) + 8 H+ → 3 Cu2+ (aq) + 2 NO (g)  + 4 H2O (l) 

           0,25 punts 
Molecular:   3 Cu (s) + 8 HNO3 (aq) → 3 Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO (g)  + 4 H2O (l) 

           0,25 punts 
    

              
b)   Càlcul dels grams de Cu per obtenir 0,2 L NO 

PV = nRT;   P = 750/760 atm, T = (20 + 273) K 

n = 8,2 10-3 mols NO        0,5 punts 

8,2 10-3 mols NO x  7	  89:;	  <=
>	  ?@,A	  B)

	  𝑥	   D7,EE	  F
2	  ?@,	  +G

 = 0,78 g Cu           0,25 punts 

 

2B. (2 punts) 
 

a)         SO3 (g)  ⇄    SO2 (g)   +   ½ O2 (g) ;   DH>0 
 

  Inicialment:            co               -                -                
  Equilibri:           co – x     x             ½ x 

        

 La constant d’equilibri:   Kc = 
[H)(][)(]I/(

[K)L]
 = 0,47 (0,25 punts) 

 

Sabem que:   ½ x = 2/0,8;    per tant  x = 5  mol/L      (0,25 punts) 
 

0,47 = 
E	  ·	  >,EI/(

NOPQ
  per tant  co= 21,82 M                 (0,25 punts) 

 
I la concentració a l’equilibri de SO3 és igual a 16,82 M     (0,25 punts) 
 

b)   Si volem augmentar el procés de dissociació de SO3 (g) haurem de 
treballar amb: 

-   baixes pressions, ja que d’aquesta forma, pel principi de Le 
Chatelier, l’equilibri es desplaçarà cap el costat on hi hagi 
major nombre de mols, és a dir, cap a la dreta.    (0,5 punts) 
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-   i temperatures elevades, ja que si subministrem calor al 
sistema, pel principi de Le Chatelier, el sistema es desplaçarà 
en el sentit endotèrmic de l’equilibri, és a dir, cap a la dreta, i 
augmentarà així la dissociació de SO3 (g).  

(0,5 punts) 
   

3B. (2 punts: 0,5 punts per apartat) 
  

Considera les següents substàncies: Ca (s), CaCl2 (s), Cl2 (g) i HCl (g) 
 

a)   La molècula de Cl2 està formada per dos àtoms iguals que comparteixen 
un electró de la darrera capa de valència; per tant, es tracta d’un enllaç 
de tipus covalent. 

b)   El calci, ja que és l’única substància de caràcter metàl·lic on els electrons 
es poden moure al llarg de la xarxa d'ions Ca2+. 

c)   Només es poden donar a la molècula de Cl2, ja que es tracta d’un compost 
covalent apolar. A causa del moviment dels electrons es generen dipols 
instantanis que actuen sobre una altra molècula i provoquen l’aparició de 
dipols induïts. Ambdós dipols interaccionen i es generen les forces 
intermoleculars febles conegudes com a forces de London. 

d)   No, ja que el CaCl2 (s) és un compost iònic i el CCl4 (l) és un dissolvent 
apolar; per tant, en aquest cas no es produiran interaccions ions-
dissolvent, la qual cosa implica una solubilitat molt baixa.  

 
4B. (2 punts) 

 

a)        CH3-CHOH-COOH + H2O ⇄  CH3-CHOH-COO- + H3O+ 
 

   Inicialment:                co                -                      -                - 
   Equilibri:                co – x                         x                x 

        
 

    Ka = R(

<9	  P	  R
= 1,41	  10P0 i   suposant co – x @ co 

 

x = 	  V𝑘X𝑐. = 8,40	  10P7  mol/L   i     pH = - log (𝑥) =	  2,08 
           1 punt 

 
b)   Valoració, material de laboratori i procediment: 

 
(1)   Mesuram els 20 mL de la solució aquosa d’àcid amb una pipeta. 
(2)   Posam els 20 mL dintre de un erlenmeyer i hi afegim unes gotes de 

fenolftaleïna. 
(3)   Dintre d’una bureta, hi introduïm un volum determinat de base forta 

de concentració coneguda. 
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(4)   Començam a valorar gota a gota fins que la solució canviï de color 
una vegada assoleixi el punt d’equivalència. 

(5)   Anotam el volum de base consumida i fem els càlculs adients per 
trobar la concentració de la solució d’àcid làctic. 
 
(3 aparells 0,5 punts, 1 ó 2 aparells 0,25 punts i 0,5 punts procediment)  1 punt 

 
  

5B.  (2 punts) 
 

a)   butan-1-ol         0,5 punts 
 

b)   CH3-CHOH-CH2-CH3; butan-2-ol      0,5 punts 
 

c) CH3-CH2-O-CH2-CH3; dietil èter (o etoxietà),  
(o també)   
CH3-O-CH2-CH2-CH3; metil propil èter (o metoxipropà)   
           0,5 punts 
 

d)  Corrosiu          0,5 punts 


