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Criteris específics de correcció 
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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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OPCIÓ A 

1. (3 punts)   
      a) 1 punt.  Kc = 0,26 

b1) 0,5 punts. Vertader, evoluciona cap a productes 
b2) 0,5 punts. Fals, evoluciona cap a reactius 

      b3) 0,5 punts. Fals 
      b4) 0,5 punts. Kp no depèn de la pressió parcial d’hidrogen 
      2. (1,5 punts)  

a) 1 punt. Definició (0,5 punts); A(g) → A+ (g) + e- (0,5 punts) 
b) 0,5 punts. Configuració electrònica 
  3.   (2 punts) 0,5 punts cada apartat 
a) V  b) V  c) V   d) V 
4.  (2,5 punts) 
a) 1,5 punts. 1,25 M 
b) 1 punt. pH = 0,6 
  5.   (1 punt) 
a) 0,5 punts  Fe → Fe2+  + 2e-   Oxidació 
   H2O + ½ O2 → 2 OH- + 2e-  Reducció 
b) 0,5 punts. El Zn s’oxida abans que el ferro. 

 
OPCIÓ B 

1. (2 punts) 
a) 1 punt. 6 Co2+ + 12 OH- + ClO3

-
→ 3 Co2O3 + Cl- + 6 H2O 

b) 0,5 punts. 6 CoCl2 + 12 KOH + KClO3→ 3 Co2O3 + 13 KCl + 6 

H2O 
c) 0,5 punts. Oxidant: clorat. S’oxida: ió cobalt 
2.  (2 punts) 
a) 1 punt. NH4NO3; CH3COOK; Na2S, NaCl 
b) 1 punt. NH4NO3 (àcida); CH3COOK i Na2S (bàsiques); NaCl 

(neutre) 
3.  (2 punts) 
a) 0,25 punts. 2 NO2 → N2O4   
b) 0,75 punts. Exotèrmica     
c) 0,5 punts. De vermell a incolor    
d) 0,5 punts. No 
4.  (2 punts)  
a) 1 punt. Alumini 
b) 1 punt. 10,2 litres 
5.  (2 punts) 
a) 0,75 punts. 0,015 litres 
b) 1 punt. 0,5 punts, material, i 0,5 punts, procés 
c) 0,25 punts. Corrosiu 


