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1.  Equip de coordinació de Química de les PAU
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Resultats - juny -

APTE-PAU     tots
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017

Nombre d’alumnes 7749 8000 7831 7861 7640 6748 6944

Nota mitjana, JUNY ... 6,24 5,43 5,83 6,85 5,83 6,07 5,98

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Alumnes presentats

a Química............  994 1054 1046 761 891 812

Nota mitjana SETEMBRE... 3,25 3,16 4,33 5,76 5,51 5,22

Resultats – setembre -

Batxillerat
Cicles formatius
de grau superior

nombre 
d'alumnes
PAU-2017

93,7 % 6,3 %

nota mitjana 6,11 4,04
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Nota mitjana exàmens 
juny-2017 (tots): 5,98 

Distribució 
de notes

Alumnes aprovats: 71,5 %

(nota igual o superior a 5,0)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Mostra de 3364 exàmens (JUNY):  49,9 %

Preguntes comunes Preguntes optatives Preguntes optat ives

Pregunta P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

% nombre 

d'exàmens
100,0 100,0 100,0 66,9 33,1 43,2 56,8

Contingut

Calor de 
reacció.

Entropia. 
Espontaneïtat

Laboratori 
(pila).

Reaccions 
redox.

Cinètica
Equilibri 
químic

Radiació 
electromagnètica

Orbitals atòmics

Valoració de 
precipitació

Solubilitat

Àcid - base

NOTA

(sobre  2 

punts)

1,13 1,22 1,25 1,26 1,22 1,49 1,15
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Valoració  (correctors i grup de coordinació)

� El resultat global de juny de les PAU-2017 (6,07) és una mica superior al del 
curs passat (PAU-2016, nota=5,83). 

� Comparació dels resultat de la prova de QUIMICA amb les altres assignatures 
de ciències:

Dades (PAU 2017) Biologia nota mitjana  6,64
Física nota mitjana  6,46

CC de la Terra nota mitjana  5,85
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Pregunta 1 (juny)

El trinitrotoluè (TNT) és un explosiu molt potent que, en relació amb la nitroglicerina, té
l’avantatge que és més estable en cas d’impacte, cops o fricció. La descomposició explosiva del
TNT es pot representar mitjançant l’equació química següent:

2 C7H5(NO2)3(s) → 7 C(s) + 7 CO(g) + 3 N2(g) + 5 H2O(g)    ΔH° < 0 

a) Calculeu la calor produïda a pressió constant en fer explotar 2,27 kg de TNT en condicions
estàndard i a 298 K.

b) Justifiqueu si la variació d’entropia estàndard d’aquesta reacció (ΔS°) és positiva o
negativa, i com influeix la temperatura en l’espontaneïtatd’aquesta reacció. Suposeu que
l’entalpia i l’entropia no varien en funció de la temperatura.

Dades: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; N = 14,0; O = 16,0.
Entalpies estàndard de formació a 298 K: 

ΔHf° (TNT, s) = −364,1 kJ mol–1; ΔHf° (CO, g) = −110,3 kJ mol–1; 
ΔHf° (H2O, g) = −241,6 kJ mol–1
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta 1     (Calor de reacció. Entropia. Espontaneïtat)

� Tenir en compte l’estequiometria de la reacció 
(l’entalpia calculada de la reacció és per 2 mols de TNT !!!!)

� Indicar (raonar):  qp = ∆H

� ∆H (reacció) ≠ ∆Hf

� Relació entre entropia (S) i desordre
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Les reaccions redox s’utilitzen en molts processos de la química: per a generar energia elèctrica
(pila), per a provocar reaccions químiques que no són espontànies (electròlisi) o per a obtenir
substàncies de gran interès.

a) Un grup d’estudiants vol muntar una pila al laboratori, encondicions estàndard i a 25°C.
La pila té la notació següent:

Ag(s) | Ag+(aq, 1 M) || Zn2+(aq, 1 M) | Zn(s)

Expliqueu el procediment experimental que hauran de seguirper a construir aquesta pila
i mesurar-ne la força electromotriu, i indiqueu el materiali els reactius que necessitaran.

b) En un altre experiment, els estudiants disposen de dos vasos de precipitats, cadascun
dels quals conté una solució 1,0 M de nitrat de coure(II), a 25°C. En el primer, hi
introdueixen una làmina de zinc, i en el segon, un fil de plata. Justifiqueu si hi haurà
reacció o no en cadascun dels vasos; en cas afirmatiu, escriviu la reacció igualada.

Dades: Potencial estàndard de reducció a 25°C:
E°(Ag+/Ag) = +0,80 V;E°(Cu2+/Cu) = +0,34 V;E°(Zn2+/Zn) = –0,76 V

Pregunta 2 (juny)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta  2    (Laboratori -pila -. Reaccions redox)

� Muntatge experimental de la pila:

� Indicar les solucions 1 M de Ag+ i Zn2+

� Pont salí: concreció
� Cal posar un voltímetre per a mesurar la fem (no posar una altra pila!)

� Dificultat a l’hora de plantejar les reaccions redox quan es fan en un 
vas de precipitats (sense muntar cap pila !)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

L’ozó, una substància que actua com a filtre de les radiacions solars, es pot descompondre
en oxigen a l’estratosfera mitjançant un procés exotèrmic que consta de les dues etapes
elementals següents:

hν
Etapa 1: O3 ⇄ O2 + O 

Etapa 2: O + O3→ 2 O2

A 300 K de temperatura, les energies d’activació són 103,0 kJmol–1 per a l’etapa 1 i 17,1
kJ mol–1 per a l’etapa 2.

a) Escriviu la reacció global del procés de descomposició del’ozó. Feu una
representació gràfica aproximada que mostri l’energia en funció de la coordenada
de reacció, i assenyaleu-hi les energies d’activació i la variació d’entalpia de la
reacció.

b) A partir del model de l’estat de transició (o complex activat), expliqueu el concepte
energia d’activaciói justifiqueu quina de les dues etapes de la descomposició de
l’ozó és més lenta.

Pregunta 3 (juny)



Grup de coordinació de Química pàg. 12 de 42PAU-2018

2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta  3    (Cinètica )

� Reaccions amb dues etapes: 
� Representació “Energia / coordenada de reacció”: cal fer un sol gràfic !

� Raonaments cinètics: 
� cal diferenciar bé els dos models cinètics en els raonaments !
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Experimentalment, hem dut a terme el seguiment de la reaccióen fase gasosa següent, en un
recipient tancat i a una temperatura de 300 K: 2 A(g)⇄ 2 B(g) + 3 C(g)
En el gràfic següent podem veure els canvis de concentració de les tres substàncies gasoses A,
B i C, en funció del temps.

a) Justifiqueu quines seran les concentracions de les substàncies A, B i C en l’equilibri, i
calculeu la constant d’equilibri en concentracions (Kc) i la constant d’equilibri en
pressions (Kp) d’aquesta reacció a 300 K.

b) Tenim les substàncies A, B i C en equilibri a 300 K. Com es modificaran la constant
d’equilibri en concentracions i la massa de la substància A si augmentem el volum del
recipient però mantenim la temperatura? Raoneu les respostes.

Dada: Constant universal dels gasos ideals:R= 0,082 atm L K–1 mol–1

Pregunta 4 (juny)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta 4     (Equilibri químic)

� Constant d’equilibri en concentracions, Kc: 
� no contemplar en la seva fórmula o en el càlcul els exponents 

(coeficients estequiomètrics)

� Càlcul de la Kp a partir de la Kc

� Justificació del desplaçament de l’equilibri: cal respondre la pregunta:
� com es modifica la Kc?
� com es modifica la massa d’A (reactiu)?
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

El bromometà (o bromur de metil) es va utilitzar com a plaguicida fins que es va començar a
prohibir en molts països, a partir de l’any 2000, pel fet que genera radicals de brom (Br) que
participen en el procés de reducció de la capa d’ozó a l’estratosfera. En aquesta capa de l’atmosfera
pot tenir lloc la reacció de fotodissociació següent:

hν
CH3Br  →  CH3 + Br

a) Calculeu la freqüència i la longitud d’ona de la radiació electromagnètica capaç de trencar
l’enllaç C—Br en una molècula de bromometà.

b) Definiu el terme orbital atòmic segons el model ondulatori de l’àtom. Escriviu la
configuració electrònica de l’àtom de brom i indiqueu els nombres quàntics de l’electró
més extern d’aquest àtom.

Dades: Energia de l’enllaç C—Br: 276 kJ mol–1

Nombre d’Avogadro:NA = 6,02× 1023

Velocitat de la llum en el buit:c = 3,00× 108 m s–1

Constant de Planck:h = 6,63× 10–34 J s
Nombre atòmic:Z(Br) = 35

Pregunta 5 (juny)



Grup de coordinació de Química pàg. 16 de 42PAU-2018

2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta 5   (Radiació electromagnètica. Orbitals atòmics)

� Energia d’enllaç: cal transformar-la de kJ/mol a kJ/enllaç, per 
poder aplicar després l’equació de Planck.

� Cal repassar: concepte d’orbital atòmic  i els nombres quàntics.

� Model ondulatori de l’àtom està en el currículum de 2on batxillerat !
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

La salinitat de les aigües oceàniques determina les condicions de vida dels organismes marins i
varia en funció de les característiques de cada oceà. La determinació de la salinitat es duu a
terme mesurant un paràmetre de l’aigua de mar, com ara la conductivitat elèctrica o la
concentració d’ió clorur. Aquest darrer paràmetre es mesura mitjançant una valoració de l’ió
clorur amb nitrat de plata (AgNO3):

Cl−(aq) + AgNO3(aq) → AgCl(s) + NO3
−(aq) 

a) Quan hem valorat 20,0 mL d’aigua de mar, hem necessitat 23,5 mL d’una solució de
nitrat de plata 0,265 M per a poder arribar al punt final de la valoració. Calculeu la
salinitat de l’aigua de mar, expressada com a concentració de NaCl en g L–1.

b) Escriviu l’equació de l’equilibri de solubilitat del clorur de plata i determineu-ne la
solubilitat a 25°C, expressada en mol L–1. Justifiqueu si la solubilitat del clorur de plata
augmenta, disminueix o es manté en una solució aquosa concentrada de KCl.

Dades: Massa molecular relativa del NaCl = 58,5
Constant del producte de solubilitat del AgCl a 25°C: Kps= 1,7× 10–10

Pregunta 6 (juny)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta 6     (Valoració de precipitació. Solubilitat)

� Valoració de precipitació:

� Quan trobem els mols de Cl- cal dividir-los pel volum de mostra 
valorada (no per la suma de volums) per trobar la concentració.

� Justificació del desplaçament de l’equilibri  de solubilitat degut 
a la presència d’un ió comú.
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

L’àcid metanoic (HCOOH), anomenat habitualment àcid fòrmic, es pot obtenir de les
formigues. Quan una formiga ens pica, ens injecta aproximadament 0,003 mL d’àcid fòrmic
pur, i aquest líquid que ens ha injectat es mescla amb 1,0 mL d’aigua del nostre cos.

a) Calculeu la concentració de la solució aquosa d’àcid fòrmic que es forma al nostre cos
quan ens pica una formiga, expressada en mol L–1. Quin pH tindrà aquesta solució?

b) Per a neutralitzar les picades de formiga, podem utilitzar hidrogencarbonat de sodi
(NaHCO3). Escriviu la reacció de neutralització i calculeu la massade NaHCO3 que cal
per a neutralitzar l’àcid fòrmic que ens injecta una formigaquan ens pica.

Dades: Densitat de l’àcid fòrmic pur = 1,20 g mL–1

Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; Na = 23,0
Constant d’acidesa de l’àcid fòrmic:Ka = 1,8× 10–4

Pregunta 7 (juny)
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2.  Comentari de la prova de Química de les PAU 2017

Errors més freqüents    (prova juny 2017)

Pregunta 7     (Àcid - base)

� Dificultat per a calcular la concentració inicial de l’àcid fòrmic:

� Transformació:  Va →  ma →  Ca

� Reacció de neutralització: HCOOH (àcid) i  NaHCO3 (base)

� Els ions HCO3
- capten els ions H+ de l’àcid
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3. Informació de la matèria Química de les PAU 2018 al web

Web de les PAU curs 2017/18  (Generalitat). Matèria  Química 

- Calculadora 

- Web del CESIRE  Àmbit científic i medi : 
http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/

- Blog del professor Lorenzo Ramírez:
http://experimentaciolliure.wordpress.com/

- “Algunes reflexions al voltant del tractament de l’equilibri químic 
en el batxillerat”,  Francesc A. Centellas (2008), Educació 
Química EduQ n.1 p 10-16  
http://www.raco.cat/index.php/EduQ/article/view/220177/300954

Estructura de l’examen

Tipologia de les preguntes

Continguts

Criteris generals d’avaluació

Informació addicional

de la matèria

DOCUMENTS:

- Orientacions sobre l’examen de Química

- Indicacions sobre formulació inorgànica i orgànica

- Reunió amb els centres (presentació)
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4.  Prova de Química PAU 2018. Estructura

L’alumne ha de respondre CINC preguntes de 2 punts cadascuna

Cada pregunta tindrà DUES subpreguntes d’1 punt cadascuna

PART COMUNA

Pregunta 1      (2 punts)    obligatòria

Pregunta 2      (2 punts)    obligatòria

Pregunta 3      (2 punts)    obligatòria

PART OPTATIVA

Pregunta 4
(2 punts)

Pregunta 5
(2 punts)

Cal escollir entre la pregunta 4 i la pregunta 5

Pregunta 6
(2 punts)

Pregunta 7
(2 punts)

Cal escollir entre la pregunta 6 i la pregunta 7

Es manté la mateixa estructura de la prova de les PAU 2017
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5. Prova de Química PAU 2018. Tipologia

Tipologies de les preguntes de Química

No hi haurà cap pregunta tipus test !

� Qüestions obertes de tipus conceptual
• Definir, comparar, descriure, explicar, justificar i ARGUMENTAR A PARTIR 

D’UN MODEL

� Resolució de problemes numèrics

� Interpretació i anàlisi de taules, gràfics, diagrames i esquemes

� Descripció de procediments experimentals

� Anàlisi de treballs experimentals

Treballeu els exàmens de PAU 
dels darrers anys

(exercicis i solucions)
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6. Prova de Química PAU 2018. Continguts

� Partim del currículum de batxillerat (Decret 142/2008)

� PAU: avaluen els continguts de 2on de batxillerat

� Molts continguts de 2on de batxillerat estan fortament lligats amb 
continguts de 1er

� Els continguts específics de 1er de batxillerat no es preguntaran de 
manera directa, però podran resultar una eina necessària per 
resoldre les preguntes de l’examen

Continguts de les preguntes de Química



Grup de coordinació de Química pàg. 25 de 42PAU-2018

Continguts de les preguntes de Química:  currículum

APARTATS   (2on de batxillerat)

1 La radiació, els àtoms i les molècules

2 Els canvis d’energia en les reaccions químiques

3 L’equilibri de fases i l’equilibri químic

4 Els equilibris químics iònics

5 L’espontaneïtat i la velocitat de les reaccions químiques

6 Les piles i cel·les electrolítiques

6. Prova de Química PAU 2018. Continguts
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6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts

Continguts i contextos
avaluables en les PAU-2018

Continguts i contextos 
NO AVALUABLES en les 

PAU-2018

1.1

Descripció de la  interacció de la radiació electromagnètica 
amb algunes de les molècules de l'atmosfera. 

Relació entre l'absorció de radiació IR i l'efecte hivernacle i 
entre l'absorció de radiació UV i la concentració de l'ozó a 
l'estratosfera.

1.2

Caracterització del model ondulatori de l'àtom i de la 
quantificació de l'energia.

Concepte d'orbital. 

Predicció de les configuracions electròniques.
Explicació de la periodicitat d'algunes propietats dels àtoms 
(volum atòmic, energia d'ionització, electronegativitat) en 
funció de la seva estructura electrònica.

1.3
Descripció d'alguns dels mètodes actuals emprats per l'anàlisi 
de substàncies: espectroscòpia IR i ressonància magnètica 
nuclear. Fonament de l’espectroscòpia de masses.

1.4

Relació entre la temperatura i l'energia cinètica mitjana de les 
molècules d'un gas. 

Interpretació de les velocitats de difusió dels gasos a partir de 
la seva massa molecular.

Model de gas real per explicar les desviacions respecte del 
comportament ideal.

Caracterització del procés de liquació d'un gas.

.

Apartat 1. 
La radiació, els àtoms i 

les molècules
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Apartat 2.   
Els canvis d'energia 

en les reaccions 
químiques

Continguts i contextos
avaluables en les PAU-2018

Continguts i contextos NO 
AVALUABLES en les  PAU-2018

2.1
Valoració de la importància de l’aspecte energètic de 
les reaccions químiques, en particular de les 
reaccions de combustió de compostos orgànics.

2.2

Elaboració del concepte d'energia interna d'una 
substància a escala microscòpica. 
Definició d'entalpia d'una substància.
Determinació experimental de la calor d'una reacció i 
interpretació com a variació d'energia interna o 
d'entalpia. 
Relació entre l'energia interna i l'entalpia d'una 
reacció.

2.3

Establiment de la llei de Hess. 
Visualització de l’entalpia d’una reacció mitjançant un 
diagrama d’entalpies i càlcul a partir de les entalpies 
de formació dels compostos que hi intervenen.

2.4

Elaboració del concepte d’entalpia d'enllaç.

Consideració dels factors dels quals depèn la 
fortalesa de l'enllaç: longitud, polaritat i caràcter 
simple, doble o triple de l'enllaç. 

Estimació quantitativa de l'entalpia d'una reacció a 
partir de les entalpies d'enllaç.

Predicció qualitativa del caràcter 
exotèrmic o endotèrmic d'una reacció a 
partir de les entalpies d'enllaç.

2.5

Elaboració del concepte d'entalpia reticular en relació 
al model electrostàtic del sòlid iònic. 

Determinació de l'entalpia reticular d'un compost 
iònic binari a partir de les entalpies de formació, 
d'atomització i d'ionització dels seus elements.

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts
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Apartat 3.  
L'equilibri de fases i 

l'equilibri químic

Continguts i contextos
avaluables en les  PAU-2018

Continguts i contextos  NO 
AVALUABLES en les PAU-2018

3.1
Representació de l’equilibri de fases d’una substància 
pura en un diagrama de fases: l’exemple de l’aigua i del 
diòxid de carboni.

Interpretació de l'augment ebullioscòpic i 
del descens crioscòpic per comparació 
del diagrama de fases d'una dissolució 
amb el del dissolvent pur.

3.2

Caracterització de l’equilibri químic. 

Diferenciació entre equilibris homogenis i heterogenis.

Expressió de les constants Kc i Kp en equilibris químics 
significatius com ara la reacció de formació de 
l'amoníac, la reacció de descomposició del carbonat de 
calci i una reacció d'esterificació.

Establiment de la relació entre Kc i Kp.

3.3

Utilització de la comparació entre el quocient de 
reacció, Qc o Qp, i la constant d’equilibri per predir el 
sentit d’una reacció. 

Càlcul de les concentracions a l’equilibri a partir de la 
constant d’equilibri i de les concentracions inicials.

3.4

Deducció dels factors que influeixen en l’equilibri: 
concentració, pressió i temperatura, a partir de 
l’expressió de la constant d’equilibri d’una reacció i 
predicció i observació experimental del sentit del 
desplaçament d’un equilibri quan es 
varia algun d’aquests factors.

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts
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Apartat 4. 
Els equilibris químics iònics

Continguts i contextos
avaluables en les  PAU-2018

Continguts i contextos 
NO AVALUABLES en les 

PAU-2018

4.1

Revisió de les propietats i estructura dels àcids i de les 
bases. 

Modelització de les reaccions àcid-base segons la teoria 
de Brönsted-Lowry. 

Establiment de l’equilibri iònic d’autoionització de l’aigua.

Comparació de la força relativa d’àcids i de bases 
mitjançant les constants d’acidesa i de basicitat.

Investigació de la variació del pH en diluir un àcid fort i 
un àcid feble.

Predicció qualitativa i càlcul de pH en solucions d’àcids, 
bases i sals.

Valoració de la importància del 
pH del sòl en agricultura.

4.2

Observació dels canvis de color de diferents indicadors 
àcid-base i interpretació teòrica.

Interpretació de la corba de valoració d’un àcid o d’una 
base forta i obtenció a partir d’un sistema de captació de 
dades o d’un programari de simulació.

Diferenciació entre punt final i punt d’equivalència d’una 
valoració. 

4.3

Observació de la capacitat reguladora del pH de certes 
solucions. 

Concepte qualitatiu de solució reguladora de pH.
Investigació experimental de la capacitat reguladora del 
pH de l'aigua mineral carbònica.

Valoració de la importància de la solució reguladora  
CO2/HCO3

-/ CO3
2- en sistemes com la sang i els 

oceans.

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts
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Apartat 4.  
Els equilibris químics iònics  

(continuació)

Continguts i contextos avaluables 
en les  PAU-2018

Continguts i contextos  NO 
AVALUABLES en les PAU-2018

4.4

Interpretació de l’entalpia de dissolució d’un 
compost iònic a partir de l’entalpia reticular i 
l’entalpia d’hidratació dels ions.

Observació experimental i caracterització dels 
equilibris de solubilitat de compostos iònics 
poc solubles.

Relació entre la solubilitat d’un compost iònic 
poc soluble i la constant del producte de 
solubilitat, Kps.

Predicció de la formació d’un precipitat en 
mesclar dues solucions iòniques a partir de la 
comparació entre Qps i Kps.

4.5

Observació experimental i interpretació 
qualitativa de la redissolució d'un precipitat 
mitjançant reaccions àcid-base i de formació 
de complexos.

Valoració de la importància dels 
complexos en la indústria i en molècules 
d’importància biològica, com ara 
l’hemoglobina i la clorofil·la

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts
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Apartat 5.   
L’espontaneïtat i la 

velocitat de les 
reaccions químiques

Continguts i contextos
avaluables en les  PAU-2018

Continguts i contextos NO 
AVALUABLES en les PAU-2018

5.1

Caracterització del concepte d’espontaneïtat d’una reacció 
química.

Construcció del concepte d’entropia d’una substància.

Establiment de la variació d’entropia de l’univers com a 
criteri de l’espontaneïtat d’un procés.

Elaboració del concepte d’energia lliure d’una reacció per 
decidir l’espontaneïtat de reaccions químiques que tenen 
lloc a pressió i temperatura constant.

5.2

Relació entre l’energia lliure d’una reacció i el treball útil 
màxim que es pot obtenir d’aquesta reacció. 

Càlcul de l’energia lliure estàndard d’una reacció a partir 
dels valors de l’entalpia i de l’entropia estàndards de la 
reacció, i a partir d’energies lliures estàndard de formació.

Relació entre l’entropia o l’energia lliure 
i les reaccions metabòliques en els 
organismes vius

5.3

Caracterització qualitativa i quantitativa del concepte de 
velocitat de reacció.

Investigació experimental de la cinètica d’una reacció 
química, mitjançant un sistema de captació de dades.
Identificació de les diferents etapes elementals que 
constitueixen el mecanisme d’una reacció.

Interpretació molecular qualitativa de la velocitat d’una 
reacció elemental mitjançant el model de col·lisions i el 
model de l’estat de transició.

5.4

Concepte de catàlisi i de reacció en cadena.

Aplicació per comprendre l’acció dels CFC sobre la capa 
d’ozó.

Aplicació del concepte de catàlisi per 
comprendre processos com ara els 
catalitzadors de triple via dels vehicles i 
la catàlisi enzimàtica.
Recerca bibliogràfica d’un procés on 
intervingui la catàlisi.

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts



Grup de coordinació de Química pàg. 32 de 42PAU-2018

Apartat 6. 
Les piles i

cel·les  electrolítiques

Continguts i contextos
avaluables en les PAU-2018

Continguts i contextos
NO AVALUABLES en les 

PAU-2018

6.1

Caracterització de les semireaccions que tenen lloc en una 
pila electroquímica.

Determinació experimental de la força electromotriu (FEM) 
d’una pila.

Predicció de l’espontaneïtat d’una reacció redox en solució 
aquosa mitjançant el càlcul de la FEM estàndard a partir 
dels potencials estàndard d’elèctrode.

Relació entre FEM i energia lliure d’una reacció.

Caracterització de la 
fotosíntesi i del catabolisme 
cel·lular com a processos 
redox.

6.2
Valoració i comprensió del procés de corrosió dels metalls.

Caracterització de la 
composició de l’acer i del seu 
procés de fabricació.

Investigació experimental de 
mètodes per evitar la corrosió 
dels metalls.

6.3

Realització experimental d’una electròlisi.

Caracterització dels processos electroquímics que tenen 
lloc en l’electròlisi de l’aigua.

Descripció d’algunes aplicacions de l’electròlisi: 
recobriments electrolítics i refinació electrolítica.

Descripció del procés industrial d’obtenció de clor i de sosa 
a partir de l’electròlisi de la salmorra.

Descripció del funcionament de les piles de combustible. 
Valoració de la importància de l’hidrogen com a font 
d’energia en substitució dels combustibles fòssils.

6. Prova de Química 
PAU 2018. Continguts
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7. Precisions sobre els continguts de la prova de Química PAU 2018

� Apartat 1.1:
“Descripció de la  interacció de la radiació electromagnètica amb algunes de les molècules de 
l'atmosfera. Relació entre l'absorció de radiació IR i l'efecte hivernacle i entre l'absorció de 
radiació UV i la concentració de l'ozó a l'estratosfera.”

� Concepte de radiació electromagnètica. 
� Relació entre la energia d’un fotó i els paràmetres ondulatoris corresponents 

(freqüència, longitud d’ona i nombre d’ona).
� Nivells d’energia moleculars: electrònica i vibracional.
� Absorció de radiació UV o IR per part de molècules.
� Context: efecte hivernacle / absorció IR.
� Context: concentració de l'ozó a l'estratosfera / absorció UV.

� Apartat 1.3:
“Descripció d'alguns dels mètodes actuals emprats per a l'anàlisi de substàncies: espectroscòpia 
IR i ressonància magnètica nuclear. Fonament de l’espectroscòpia de masses.”

� Fonament de les tècniques. Espectres.
� Aplicació i interpretació d’espectres senzills.

continguts i contextos avaluables

Web de les PAU
(Generalitat)

Models d’exercicis 
Exàmens PAU: 2015, 2016, 2017 (amb solucions)

Blog del professor Lorenzo Ramírez:
http://experimentaciolliure.wordpress.com/altres-materials/introduccio-a-lanalisi-espectroscopic-al-batxillerat/
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7. Precisions sobre els continguts de la prova de Química PAU-2018

� Apartat 2.3:  destacar la importància dels diagrames d’entalpies

� Apartat 2.2:
� Cal expressar les constants d’equilibri Kc i Kp sense unitats. 
� Per calcular Kp es recomana utilitzar el bar com a unitat de pressió, però s’acceptarà també la  

utilització de la unitat atmosfera (atm). 
� No s’acceptarà la utilització de la pressió parcial en pascals (Pa) per al càlcul de Kp.

� Apartat 3.3 :
No entrarà el càlcul de les pressions parcials en l’equilibri a partir de la constant d’equilibri en pressions 
(Kp) i les dades inicials del sistema (mols, concentracions o pressions parcials).

� Apartat 3.4  es quan el currículum diu:
“Deducció  (Justificació) dels factors que afecten a l’equilibri...”

� Apartat 4.1: cal saber realitzar el càlcul del pH de sals solubles en què, o bé cap ió reacciona amb aigua o, 
com a màxim, un dels ions reacciona.
Exemples: KCl, NH4Cl, NaF.

� Apartat 4.5:  no entra la formulació de complexos

� Apartat 5.3 està inclòs: 
� el concepte d’ordre de reacció.

� la relació de la velocitat d’una reacció en funció de la concentració d’un reactiu
(ordre de reacció: zero, u ó dos).

� el concepte d’energia d’activació (model de l’estat de transició i model de col·lisions).

� no entra l’equació d’Arrhenius: k = f (T).

continguts i contextos avaluables
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7. Precisions sobre els continguts de la prova de Química PAU 2018

� És molt important la utilització dels MODELS CIENTÍFICS per descriure, explicar, justificar i 
argumentar fets i problemes. 

� Concepte de mol i estequiometria.

� Igualació de reaccions redox pel mètode de l’ió – electró:  no entrarà com a pregunta directa,  
però cal saber igualar les reaccions redox en medi àcid.

� No es plantejaran problemes en què calgui determinar la fórmula empírica d’un compost.

� Coneixement i utilització correcta de la llei dels gasos ideals com a eina de treball. 

� Coneixement de les diferents maneres d’expressar la concentració d’una solució. 

� La relació entre la situació d’un element a la taula periòdica i la seva configuració electrònica   
no serà objecte de pregunta directa. Serà necessari, però, interpretar i utilitzar 
adequadament la configuració electrònica per justificar les propietats dels àtoms i dels seus ions.

Altres precisions
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8. Treballs pràctics

1. Determinació experimental de la calor d’una reacció.

2. Observació experimental del sentit de desplaçament d’un equilibri quan es varien, la 
concentració,  la pressió o la temperatura.

3. Investigació de la variació del pH en diluir un àcid fort i un àcid feble.

4. Observació del canvi de color de diferents indicadors àcid - base.

5. Obtenció i interpretació de la corba de valoració d’un àcid fort o una base forta

6. Observació de la capacitat reguladora del pH de certes solucions. Investigació experimental de la 
capacitat reguladora del pH de l’aigua mineral carbònica.

7. Observació experimental dels equilibris de solubilitat de compostos iònics poc solubles. 

8. Observació experimental de la redissolució d’un precipitat mitjançant reaccions àcid-base i de 
formació de complexos.

9. Investigació experimental de la cinètica d’una reacció química.

10. Determinació experimental de la FEM d’una pila.

11. Investigació experimental de mètodes per evitar la corrosió dels metalls.

12. Realització experimental d’una electròlisi. 

Segon de 
batxillerat

NO AVALUABLE

Descripció de procediments experimentals (1, 5, 10, 12)

Anàlisi de treballs experimentals (tots, excepte el 11)

TIPOLOGIES DE 
LES PREGUNTES

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/activitats- secundaria/86#materials  
Treballs pràctics de química (Web del CESIRE Àmbit científic i medi)
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8. Treballs pràctics

Treball pràctic 5.
Obtenció i interpretació de la corba de valoració d’un àcid fort o una base forta

Descripció de procediments experimentals (1, 5, 10, 12)

� cal afegir el criteri d’avaluació 10, de 2on de batxillerat:

“aplicar les tècniques volumètriques per determinar la quantitat d’una substància 
àcida o bàsica en una mostra”

� cal afegir el treball pràctic de 1er de batxillerat:

“determinació experimental de la quantitat d’un àcid o una base que conté un 
producte quotidià”.

� cal afegir el treball pràctic de 1er de batxillerat: 

“preparació d’una solució líquida d’una determinada concentració”
Inclou la 

dilució d’una 
solució!
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8. Treballs pràctics

PICTOGRAMES

Cal que els alumnes coneguin els SÍMBOLS (9), en forma de rombe, amb 
que cal etiquetar actualment els productes químics i que ens indiquen 
la seva perillositat. 

http://experimentaciolliure.wordpress.com/2012/02/25/nous-simbols-de-perill-per-als-productes-quimics/
(bloc del professor Lorenzo Ramírez)

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/index.php/seguretat-laboratori
(web del CESIRE  Àmbit científic i medi)

� inflamable

� comburent

� gas

� corrosiu

� explosiu

� toxicitat aguda

� irritació cutània

� perillós per aspiració

� perillós per al medi ambient
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9. Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació de 2on de batxillerat
(generals i específics)

Decret 142/2008 de currículum de batxillerat

criteri d’avaluació 5

“Predir la geometria de molècules senzilles mitjançant la teoria de repulsió de 
parells d’electrons. Relacionar les propietats i l’estructura dels polímers”

hauria de formar part  dels  criteris d’avaluació de primer curs de batxillerat i per tant aquests 
continguts NO SERAN AVALUABLES de forma directa en les PAU 2018. 
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9. Criteris d’avaluació

Criteris d’avaluació complementaris

� Es consideraran font d'error i per tant baixaran la qualificació:

� els errors de concepte.
� l’ajustament incorrecte d'equacions químiques.
� els errors en els càlculs i en les unitats de les magnituds i constants.

� Una fórmula química equivocada es penalitzarà amb 0.5 punts en la subpregunta on figuri.  

� Els errors en els càlculs es consideraran lleus, excepte en el cas que els resultats siguin 
il·lògics o absurds i l'alumnat no raoni explícitament els resultats, indicant-ne la seva falsedat. 

És important treballar la formulació 
inorgànica i orgànica !!!
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10. Indicacions de formulació inorgànica

Anions
O2– òxid
O2

2– peròxid
OH– hidròxid 
H– hidrur 
F– fluorur 
Cl– clorur 
Br– bromur
I– iodur
CN- cianur
S2– sulfur
CO3

2– carbonat 
HCO3

– hidrogencarbonat
NO2

– nitrit 
NO3

– nitrat
SO3

2– sulfit
SO4

2– sulfat
PO4

3– fosfat
MnO4

– permanganat
CrO4

2– cromat
Cr2O7

2– dicromat
ClO– hipoclorit l’anió anàleg per al cas del Br i del I
ClO2

– clorit l’anió anàleg per al cas del Br i del I
ClO3

– clorat l’anió anàleg per al cas del Br i del I
ClO4

– perclorat l’anió anàleg per cas del Br i del I

Cations

metalls alcalins   (estat d’oxidació = +1)

metalls alcalinoterris(estat d’oxidació = +2)

Zn2+, Cd2+, Ag+, Al3+, NH4
+ (catió amoni)

cations metàl·lics amb més d’un estat 
d’oxidació, el nom de la substància ja indica l’estat 

d’oxidació, per exemple: clorur de ferro (III)

Substàncies simples
H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2, gasos nobles, metalls, C, Si

Compostos
Òxids, peròxids (només el d’hidrogen, H2O2), hidrurs, àcids, 

bases (hidròxids i amoníac, NH3) i sals
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11. Indicacions de formulació orgànica

Hidrocarburs alifàtics Enllaç Nomenclatura

alcans
alquens
alquins

C − C
C = C
C ≡ C

- à
- è
- í

Tipus de compost Grup funcional Nomenclatura

Derivats halogenats -X 
(F, Cl, Br, I)

fluoro
(cloro, bromo, iodo)

alcohols –OH - ol

èters –O– - oxi

aldehids -CHO - al

cetones –CO– - ona

àcids carboxílics –COOH àcid  ...  - oic

esters –COO–R - at  de  -il

amines –NH2 –NH– –N–
I - amina

amides –CONH2 - amida

Compostos amb un 
sol grup funcional

Hidrocarburs 
aromàtics benzè


