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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova consisteix a resoldre quatre exercicis. 

 Cal anotar les respostes en fulls a part, que haureu de lliurar al tribunal. També se us en proporcionaran 
d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

 

Material 

 Regle graduat. 

 Calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 

 

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 

_______________________________________________ 
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Exercici 1  [2,5 punts] 

S’han dissenyat unes armilles de seguretat per als navegants que en cas d’emergència 

poden  funcionar com a pila en contacte amb l’aigua del mar. El seu principi de funcionament 

és el següent:  

Una petita càpsula conté un elèctrode de magnesi i un elèctrode de carboni recobert de  

nitrat de plata. En el moment de ser utilitzat, es fa entrar aigua de mar dins la càpsula i el 

dispositiu genera electricitat per encendre una llum d’emergència i, en alguns casos, activar 

una alarma. 

a) Quines són les dues  semi equacions i quina és la reacció global? [0,75 punts] 

Dades:  Eº (Mg2+ Mg) = − 2,38 V  ;   Eº (Ag+ Ag) = 0,80 V   

b) Quin voltatge pot generar aquesta pila? Indiqueu quins són els elèctrodes positiu i 

negatiu i quin és el paper de l’aigua de mar. [0,75 punts]   

c) Quina és la massa mínima necessària de magnesi i de nitrat de plata si es vol que   

el dispositiu subministri una càrrega de 25 A h? [1 punt] 

Dades:   

Constant de Faraday, F = 96500 C mol−1 

Masses atòmiques:  N = 14,0;  O = 16,0; Mg = 24,3;  Ag = 108 

 

Exercici 2 [2,5 punts] 

Un forn de llenya tradicional per fer pa crema troncs de llenya, que per simplificar 

considerarem formats només per cel·lulosa, un polisacàrid de fórmula empírica (C6H10O5)n. 

a) Escriviu l’equació de la combustió completa de la cel·lulosa. [0,5 punts] 

b) Si quan n = 10, la combustió completa  de la cel·lulosa té una entalpia estàndard de  

Hº = −2800 kJ · mol−1, quin és el poder calorífic d’aquesta llenya expressat en           

kJ · kg−1? [0,25 punts] 

c) Si en un futur es vol substituir la llenya per gas metà, expliqueu fent els càlculs  

corresponents si la substitució serà favorable des del punt de vista del poder calorífic. 

(El metà té una entalpia de combustió de  Hº = −890 kJ·mol−1). [0,75 punts] 

d) Determineu també si el canvi a gas metà augmentarà o disminuirà la producció de 

gas CO2, calculant la massa de CO2 formada per cada kilogram de cadascun dels 

combustibles que es comparen. [1 punt] 
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Exercici 3 [2,5 punts] 

A la ciutat francesa de Clermont-Ferrand, el subsòl és ric en 

aigües subterrànies que contenen elevades concentracions d’ions 

HCO3
−, Ca2+ i Mg2+ i amb una concentració de CO2 dissolt 

elevada, perquè l’aigua subterrània està atrapada en falles 

geològiques a pressió.  

Quan l’aigua aflora a la superfície, s’observa la formació d’un 

dipòsit de carbonat de calci, que des de fa molt de temps s’ha 

aprofitat per obtenir escultures on, deixant gotejar l’aigua sobre 

uns motlles, es diposita una fina capa de CaCO3.  

L’equació de la reacció correspon a un equilibri químic: 

Ca2+(aq) +  2HCO3
−(aq)   ⇄ CaCO3(s) + CO2(g) + H2O(l) 

 

a) Expliqueu  de quina manera la disminució de la pressió sobre l’aigua subterrània en 

aflorar, afavoreix la formació de CaCO3. [0,75 punts] 

b) La concentració d’ions Ca2+ en les aigües és d’1,30 · 10−4 mol · dm−3. A partir de 

quina concentració d’ions CO3
2− es formaria un precipitat? [1 punt] 

c) Tenint en compte les característiques que es donen en les aigües subterrànies de la 

regió de Clermont-Ferrand, quin pH aproximat, diríeu que té l’aigua que conté el 

CO2? Justifiqueu la resposta. [0,75 punts] 

 

Dades:  KPS (CaCO3) = 4,70 · 10−9 

 

Exercici 4 [2,5 punts] 

Una indústria d’aromes artificials ha de fabricar etanoat de butil (acetat de butil) mitjançant 

una reacció d’esterificació. 

a) Per sintetitzar-lo es parteix de l’àcid etanoic (àcid acètic) i de l’1-butanol. Escriu 

l’equació d’aquesta reacció, tenint en compte que s’arriba a un estat d’equilibri. (Tots 

els compostos són líquids a temperatura ambient.) [0,5 punts] 

b) El tècnic encarregat de realitzar la síntesi, decideix emprar àcid acètic pur i no una 

solució aquosa. A més, afegeix  petites quantitats d’àcid sulfúric a la mescla inicial de 

reactius. Explica quins són els motius de fer-ho així. [0,75 punts] 

c) En un matràs es mesclen 60 cm3 d’àcid etanoic, 40 cm3 d’1-butanol i 2 cm3 d’àcid 

sulfúric concentrat. Un cop feta l’esterificació i separat l’èster, es troba que s’han 

obtingut 40,0 g d’etanoat de butil. Quines són les masses d’àcid etanoic i d’1-butanol 

que queden en acabar l’esterificació? [1,25 punts] 
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Dades: 

 Massa molar /  

g · mol
−1 

Densitat  /  

g · cm
−3

 

1-butanol 74 0,80 

Àcid etanoic 60 1,05 

Etanoat de butil 116 0,88 

 

 

 


