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SOLUCIONS 
 
OPCIÓ A 

       

1A. (2 punts) 

 

  Pregunta competencial 
 

a) Grups amino i àcid carboxílic.    0,5 punts 

 

b) Fals. El catalitzador disminueix l’energia d’activació (Ea) de la 

reacció química i, per tant, com es pot comprovar a partir de 

l’equació d’Arrhenius (k=koe-Ea/RT), el valor de k augmentarà, i això 

implica un augment de la velocitat de reacció.    

          0,5 punts 

 

c) Formulació:  

 

HNO3: àcid nítric (o hidroxidodioxidonitrogen o hidrogen(trioxidonitrat))   

 0,5 punts 
 

NH4Cl: clorur d’amoni      0,5 punts 

 

 

2A. (2 punts) 

 

a) Estructura química de la molècula PH3 
 

                     (Lewis correcte, 0,25 punts) 
 

Piràmide trigonal (o triangular): la molècula de PH3 és una molècula del 

tipus AB3E amb tres parells d’electrons compartits i un parell sense 

compartir, això fa que presenti una geometria de piràmide trigonal (o 

triangular). 

  0,5 punts 
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b) Donada la geometria de la molècula de PH3, no s’anul·len els 

moments dipolars (µ ≠ 0) i, per tant, es tracta d’un compost 
polar. 

0,5 punts 
 

c) L’amoníac també és una molècula del tipus AB3E, com la de PH3, 

amb tres parells d’electrons compartits i un parell sense compartir.  
Ambdues molècules s’uneixen mitjançant enllaços dipol permanent 

– dipol permanent (forces de Van der Waals); però, a més a més, 

en el cas de l’amoníac, també es formen enllaços per pont 
d’hidrogen, el qual fa que es necessiti més energia (més calor) per 

poder rompre les interaccions i provocar el canvi d’estat de líquid a 

gas.   

                                                                                 0,5 punts 

 

d) Inflamable.           0,5 punts 

 

3A. (2 punts)  

 

a)                   C7H14 (g)   ⇄   C7H8 (g) + 3 H2 (g)   ;  ∆H>0 
 
        Inicial:       0,6     -              - 
        Equilibri:   0,6 – x          x  3x 
 
D’acord amb l’enunciat; 3x = 0,45, per tant, x = 0,15 mol   (0,25 punts)   
  

    (expressió Kc; 0,25 punts)  1 punt 

 

b)  

  Kp  =  Kc (RT)∆n = 0,0304  (0,082 · 700)3 = 5749,2      0,5 punts 

 

 

 

c) 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 productes, augmentant així la 

concentració de toluè a la mescla reaccionant.      0,5 punts 
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4A. (2 punts)  
 

a)                                  HCN (aq)  +  H2O (l)   ⇄    CN- (aq)   +   H3O+ (aq) 

 

Inicialment:            co            -                -                 - 

Equilibri:          co – x                 x                 x 

        

  pH = 4,3 = - log [H3O+] = - log x;  

per tant, x = 10-4,3 = 5,01 x 10-5 mol/L  (0,25 punts) 

Ka =  i suposant co – x ≅ co  (0,25 punts) 

c0 (HCN) = 4,05 mol/L   1 punt 
 

b)                                  HCN (aq)  +  H2O (l)   ⇄    CN- (aq)   +   H3O+ (aq) 

 

Inicialment:            co            -                -                 - 

Equilibri:         co(1-α)           co α              co α 

        

   co α = x;    α = 5,01 x 10-5 / 4,05 = 1,24 x 10-5   0,5 punts 

 

c) La sal NaCN en dissolució aquosa es dissociarà amb els ions Na+ i CN-;  

 

CN- (aq)  +  H2O (l)   ⇄    HCN (aq)   +   OH- (aq) 

Na+ (aq)  +  H2O (l)   ←   (no es produeix hidròlisi)   

 

Per tant, el medi tindrà un pH bàsic (sal provinent de base forta i àcid 

feble) 

             0,5 punts 
 

5A. (2 punts)  
 

a) Fals. El valor del nombre quàntic principal (n) sí que està associat a 
l’energia, però no té cap relació amb la forma de l’orbital. 

            0,5 punts 
 

b) Fals. L’àtom de sodi té 11 protons i 11 electrons, en canvi, el seu catió 
només presenta 10 electrons, per tant, la càrrega nuclear efectiva serà 
major al catió i això farà que els electrons estiguin més atrets cap al 
nucli i disminuirà el seu radi. 

              0,5 punts 
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c) Fals. La combinació de nombres quàntics (2,0,0,+1/2) correspon a un 
electró de l’orbital 2s i no 2p, ja que el nombre quàntic secundari (l) en 
aquest cas pren un valor de 0. 

              0,5 punts 
 

d) Fals. El liti (Li) presenta un valor d’electronegativitat molt menor que el 
fluor (F), ja que ambdós es troben al mateix període (mateix nombre 
de capes), però el F té una major càrrega nuclear efectiva (9 protons) 
que el Li (3 protons) i això fa que l’atracció de l’àtom sobre els 
electrons que formen l’enllaç sigui major. 

       0,5 punts 
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OPCIÓ B 
 

1B. (2 punts)  
 

a)            Al (s) +  Cr2O7
2-

 (aq) + H+ (aq)  Al2O3 (s) + Cr3+ (aq)  + H2O (l)   
 

Oxidació:   2Al (s) +  3 H2O (l)   Al2O3 (s) + 6H+
 (aq)  + 6 e-     0,5 punts 

 

Reducció:  Cr2O7
2-

 (aq) + 14H+ (aq)  + 6e-  2Cr3+ (aq)  + 7 H2O (l)   

                                                                                 0,5  punts              
                  ----------------------------------------------------------------------- 
Iònica:    2Al (s) +  Cr2O7

2-
 (aq) + 8H+ (aq)  Al2O3 (s) + 2Cr3+ (aq)  + 4H2O (l)   

             0,25 punts 
    

              

b) L’espècie oxidant és el Cr2O7
2-, ja que és l’espècie que es redueix i 

oxida l’alumini.                                                  

 

                                                                               0,25 punts 

 

c) El procés de corrosió implica l’oxidació del metall; per tant, aquest fa 

d’ànode al procés redox. Així, la FEM del procés es calcularà com a:  

Eo = Eo
càtode - Eo

metall 

 Aquest fet implica que, com menor sigui el potencial de reducció del 

metall, més susceptible serà de ser oxidat. En el nostre cas, en les 

mateixes condicions ambientals, s’oxidarà més fàcilment el magnesi 

(amb potencial de reducció de -2,37 V) que l’alumini (-1,66 V).  

   

    0,5 punts
   

 

2B. (2 punts) 
  

a)
 

 
       Co              -                                           -    
    Co - x              x                 x    

 

Inicialment 0,345 g àcid salicílic ·  = 0,05 M àc. salic. 

                                                                                          0,25 punts 
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Mols CO2 equilibri; n = PV/RT = 1x48,9/0,082x298 = 2,0 mols CO2  
 

Per tant: [CO2]eq. = 2 / 0,05 = 0,04 M CO2 (g)                0,25 punts 
 
 
 
Càlcul de Kc: 

       0,5 punts

   

b) Si augmentam el volum, l’equilibri es desplaçarà cap al lloc on augmenti el 

nombre de mols (principi de Le Chatelier), és a dir, cap als productes, i, per 

tant, com a resultat, augmentarà la descomposició d’àcid salicílic. 

               0,5 punts 
c) Com es veu a l’enunciat, ∆H és negatiu. Per altra banda, ∆S és positiu, atès 
que el nombre de mols de substàncies en estat gasós als productes (2 mols) 
és més gran que els que hi ha com a reactius (1 mol).  
            

∆G = ∆H – T ∆S;       ∆S és positiu (augment del desordre)       

   ∆H és negatiu (endotèrmica) 

        

∆G = (–) – T (+) < 0   Per tant, el procés serà espontani (∆G < 0) a qualsevol 

temperatura.          

               0,5 punts 

 

3B. (2 punts) 
 

a) «dió 1»: dissolució H2SO4 concentrada (96% i 1.82 g/mL)  
«dió 2»: dissolució H2SO4 diluïda (70 g/L)  
 

 10 mL H2SO4 conc. 

            1 punt 
 

b) Procediment i material de laboratori: 
 
(1) Una vegada fets els càlculs de l’apartat (a), sabem que es 

necessiten 10 mL de la dissolució concentrada d’àcid sulfúric; per 
tant, amb una pipeta n’agafam aquest volum. 

(2) Abocam el contingut de la pipeta dins un matràs aforat de 250 
mL, el qual conté un poc d’aigua destil·lada. 

(3) Afegim aigua destil·lada a poc a poc fins a prop de la línia 
d’aforament i ho enrasam amb l’ajut d’un comptagotes. 
           1 punt 
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4B. (2 punts) 
 

a)                          C6H5COOH  +  H2O   ⇄    C6H5COO-  +   H3O+ 

 

    Inicialment:                  co             -                  -                - 

    Equilibri:          co – x               x                x 

 

Calculam co 

 

 

 

Ka =  i suposant co – x ≅ co 

 

       i     pH = - log ( 2,60 

           1 punt 
 

b) Reacció de neutralització: 

 

C6H5COOH  +  NaOH   ⇄    C6H5COONa  +   H2O   0,25 punts 

 

  0,00444 mol C6H5COOH 

 
Per tant, Molaritat (C6H5COOH) = 0,00444 mol/0,025 L = 0,178 M 

 
                                                                                          0,5 punts 
 

i   0,178 mol/L x 122 g/mol = 21,72 g C6H5COOH/L   0,25 punts 
 

 
5B.  (2 punts) 
 

Configuració electrònica dels àtoms considerats: 
 

A: Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 

B: Na (Z = 11): 1s22s22p63s1 

 

a) Element A: 3r període i 18è grup (gasos nobles) 
Element B: 3r període i 1r grup (alcalins)  

              0,5 punts 
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b) Si l’element B perd un electró, assolirà la configuració de gas noble. Per 

tant, l’energia d’ionització necessària per dur a terme aquest procés serà 

inferior (és a dir, 496 kJ/mol) que la necessària per arrancar un electró 

de l’element A (en aquest cas, 1250 kJ/mol), el qual necessita guanyar 

un electró, i no perdre’l, per assolir la configuració de gas noble.  

                                0,5 punts 

 
c) L’element B, per la seva posició en la taula i per la seva configuració 

electrònica, correspon a un metall, mentre que l’element A és un no-
metall. Per tant, serà l’element B el que tindrà més tendència a formar un 
enllaç metàl·lic. 

                      0,5 punts 
 

d)  L’element A formarà un enllaç de tipus covalent compartint un electró de 
la darrera capa amb un altre àtom A, com es pot veure al diagrama de 
Lewis de la figura següent: 

         0,5 punts 
 


