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Instruccions generals:

• No es pot girar la pàgina fins que se us autoritzi.

• Se us informarà del moment en què podeu començar a llegir els 

enunciats.
• És obligatori dur la màscara posada correctament en tot moment (si no se

us indica el contrari).
• Dipositau damunt la taula el DNI. Un membre del tribunal passarà a 

identificar-vos i lliurar-vos les etiquetes identificatives que us pertoquen.
• En tenir les etiquetes, aferrau la vostra etiqueta identificativa en el primer

full i copiau el codi als altres fulls de respostes.
• Durant l’examen no està permès passar cap tipus de material a una altra 

persona.
• No està permès l’ús de corrector ni bolígraf que s’esborri.

• Utilitzar boĺígraf blau i negre, i calculadora no programable.

• Si acabau la prova abans que acabi el temps, heu d’aixecar el braç i 

esperar instruccions.
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Model A
Exercici número 1 (20/120 punts)

Søren Peter Lauritz Sørensen  va ser un químic danès esperançat en el progrés, el benestar
humà i la pau mundial. Fou nominat fins a 13 vegades al premi Nobel de la pau. Ha passat a la
història com  el creador de l’escala de pH:

1. (20/120 punts) Resolució del problema de l’exercici:

a) Calcula la variació de pH que es produeix en afegir 1 ml d’una solució
de HCl 0,2 M a 100 ml d’aigua pura.

b) Compara-ho amb la variació de pH que es produiria en afegir la mateixa
quantitat d’àcid a 100 ml d’una solució formada per àcid acètic i acetat
de sodi, en concentracions 0,1 M.

Dades:  Ka(acètic) = 1,76·10-5

2. (20/120 punts) Elaboració de la situació d’aprenentatge de l’exercici:

Context:

Estàs treballant a un institut de secundària de la comarca del Pla de Mallorca en el
qual imparteixes l’assignatura de Física, i la de Química a 2n de Batxillerat. El grup
de 2n de Batxillerat  està format  per  22 alumnes  que fan  les  dues assignatures.
D’amdues assignatures, els alumnes tenen classe 4 hores setmanals, una sessió de
les quals es realitza al laboratori de l’Institut amb el grup desdoblat. Un dels alumnes
té dificultats auditives, i porta audiòfon associat a implant coclear. Té una audició del
40 %. A l’aula també hi ha una alumna d’incorporació tardana de procedència no
romànica  i una alumna d’altes capacitats amb un trastorn lleu de l'espectre autista.

c) Dissenya  una  sessió  pràctica  de  laboratori  per  il·lustrar  algún  dels
continguts  del  problema  amb  l’alumnat  del  teu  grup  classe,  amb
materials  disponibles  al  laboratori  del  centre  educatiu.  Descriu
detalladament el desenvolupament de la sessió de treball amb aquest
grup  tenint  en  compte  l'estratègia  metodològica,  la  concreció
d’activitats  i  materials  previstos  i  la  participació  de  tot  l’alumnat,
considerant l’atenció a la diversitat.

d) Descriu els aprenentatges competencials que treballaràs a la sessió i el
sistema d’avaluació.
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Exercici número 2 (20/120 punts)
L’èmbol i la pilota

Un èmbol d’1 kg es troba en repòs en una guia vertical
sense fricció. Sobre l’èmbol cau una pilota de 500 g que
es troba inicialment a una altura de 5 m sobre l’èmbol i
rebota elàsticament, segons es mostra a la figura. Si la
constant de la molla és k = 400 N/m, troba la posició «y»
en funció del temps a partir de l’instant del rebot.

Dades: g = 10 m/s2

Exercici número 3 (20/120 punts)
El naftalè

Quan dissolem 1,00 g de sofre en 20,0 g de naftalè, la dissolució resultant congela a 1,28 ºC
per davall del punt de fusió del naftalè pur. La constant crioscòpica del naftalè és 6,8 K/molal

Calcula:

a) La massa molecular del sofre dissolt en el naftalè
b) La fórmula molecular del sofre
c) La pressió osmòtica que exercirà el sofre en aquesta dissolució a 127 ºC de temperatura

si la densitat d'aquesta és de 1,12 g/cm3

Exercici número 4 (20/120 punts)

Dues càrregues elèctriques de + 1 mC i - 2 mC es troben situades en el buit en els punts 
A(-3, 0) i B(3, 0) respectivament. Calcular:

a) El vector intensitat de camp elèctric a l’origen de coordenades
b) El Potencial en el punt (3, 3)
c) El punt de la recta que uneix les dues càrregues on el potencial es de 0 V
d) Representa el potencial pels punts y = 0 (Recta que uneix les càrregues). Prendre K=1
e) Representa el potencial pels punts y = 0 (Recta que uneix les càrregues) si les dues

càrregues fossin positives. Prendre K=1
f) Explica les diferències entre els resultats d) i e)

Les distàncies estan expressades en m
K = 9·10⁹ N·m2·C-2
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Exercici número 5 (20/120 punts)
E-500

L’hidrogencarbonat de sodi, també conegut com a bicarbonat,  és l’additiu alimentari E-500.
Aquest additiu es fa servir en la fabricació de masses ja que es pot descomposar en carbonat
de sodi sòlid, diòxid de carboni i aigua (ambdós en estat gas) els quals produeixen petites
bombolles dins la massa que fan que sigui més esponjosa.

a) Escriu i ajusta la reacció de descomposició de l’hidrogencarbonat de sodi sòlid.
b) Determina l’entalpia de la reacció i l’interval de temperatures en les que la reacció serà

espontània a partir de les següents dades:

Compost

hidrogencarbonat de sodi (s) -947,7 102,1
carbonat de sodi (s) -1131,0 136,0
diòxid de carboni (s) -393,5 213,6
aigua (g) -241,8 188,7

c) Determina el valor de Kp a 25 ºC

d) Determina la pressió parcial i la total dels gasos formats dins la massa a 125 ºC quan
arribi a l’equilibri
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• No es pot girar la pàgina fins que se us autoritzi.

• Se us informarà del moment en què podeu començar a llegir els 

enunciats.
• És obligatori dur la màscara posada correctament en tot moment (si no se

us indica el contrari).
• Dipositau damunt la taula el DNI. Un membre del tribunal passarà a 

identificar-vos i lliurar-vos les etiquetes identificatives que us pertoquen.
• En tenir les etiquetes, aferrau la vostra etiqueta identificativa en el primer

full i copiau el codi als altres fulls de respostes.
• Durant l’examen no està permès passar cap tipus de material a una altra 

persona.
• No està permès l’ús de corrector ni bolígraf que s’esborri.

• Utilitzar boĺígraf blau i negre, i calculadora no programable.

• Si acabau la prova abans que acabi el temps, heu d’aixecar el braç i 

esperar instruccions.
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Model B

Exercici número 1
La impressora

Suposam  que  acabes  d’imprimir  una  programació  didàctica  per  presentar  en  aquestes
oposicions. A l’hora d’imprimir ens pot sorgir curiositat per saber quin és el mecanisme amb el
què la impresora col·loca la tinta en el lloc apropiat.  Hem fet una recerca i  hem trobat  el
següent esquema:

La tinta surt del pulveritzador en petites
gotes  ben  diferenciades.  A  cadascuna
d’aquestes gotes, que formaran un punt
en  la  imatge,  s'introdueix  una  petita
quantitat  de  càrrega.  Les  plaques  del
deflector  tenen  càrregues  oposades  i
constitueixen el mecanisme per desviar
les gotes. Quan major és la càrrega que
adquireixen  les  gotes,  major  és  la
desviació a la que estan sotmeses.

1. (20/120 punts) Resolució del problema de l’exercici:

Determina  quin  ha de ser  el  camp elèctric  necessari  en el  deflector  d’aquest  tipus
d'impressora sabent que funciona amb gotes de tinta d’unes 40 micres de diàmetre que
surten del  pulveritzador  a una velocitat  de 40 m/s,  i  quan una de les gotes té una
càrrega de 2 nC es desvia 3 mm cap a dalt en un recorregut entre les plaques de 1 cm.
Determina el camp elèctric fent l’aproximació que la gravetat no afecta en el moviment
de les gotes i considerant que la tinta és aquosa i té densitat 1000 kg/m3
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2. (20/120 punts) Elaboració de la situació d’aprenentatge de l’exercici:

Context:

Estàs treballant a un institut de secundària de la comarca del Pla de Mallorca en el
qual imparteixes l’assignatura de Física, i la de Química a 2n de Batxillerat. El grup
de 2n de Batxillerat  està format  per  22 alumnes  que fan  les  dues assignatures.
D’amdues assignatures, els alumnes tenen classe 4 hores setmanals, una sessió de
les quals es realitza al laboratori de l’Institut amb el grup desdoblat. Un dels alumnes
té dificultats auditives, i porta audiòfon associat a implant coclear. Té una audició del
40 %. A l’aula també hi ha dos alumnes amb dislèxia i una alumna d’altes capacitats
amb un trastorn lleu de l'espectre autista.

a) Dissenya  una  sessió  pràctica  de  laboratori  per  il·lustrar  algún  dels
continguts  del  problema  amb  l’alumnat  del  teu  grup  classe,  amb
materials  disponibles  al  laboratori  del  centre  educatiu.  Descriu
detalladament el desenvolupament de la sessió de treball amb aquest
grup  tenint  en  compte  l’estratègia  metodològica,  la  concreció
d’activitats  i  materials  previstos  i  la  participació  de  tot  l’alumnat,
considerant l’atenció a la diversitat.

b) Descriu els aprenentatges competencials que treballaràs a la sessió i el
sistema d’avaluació.

Exercici número 2 (20/120 punts)

A 40 cm de distància del centre òptic d’una lent de 5 diòptries es troba un objecte lluminós de
3 cm d’altura. Darrere d’aquesta lent, a 1 m de distància, formant amb ella un sistema centrat,
existeix un mirall convex de 60 cm de radi.

a) Construeix gràficament la imatge de l’objecte formada pel sistema. (Utilitza una escala
1:10 per a la representació del sistema i una escala 1:3 per a l’altura de l’objecte)

b) Dedueix matemàticament la posició, la mida i la naturalesa de la imatge final.
c) Si llevam el mirall convex i col·locam un mirall pla, a quina distància de la lent s’ha de

col·locar  aquest  perquè  la  imatge  final  es  formi  sobre  el  focus  imatge  de  la  lent?
(Després de fer el càlcul, utilitza un diagrama de raigs per completar l’explicació)
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Exercici número 3 (20/120 punts)
El sulfur de plom (II) reacciona amb aigua oxigenada per donar tetraoxidsulfat de plom i aigua.

a) Ajusta l'equació iònica i  molecular pel mètode de l'ió-electró i  identifica les espècies
oxidant i reductora.

b) Calcula el rendiment de la reacció si en la reacció de 100 mL d'aigua oxigenada 1,5 M
amb excès de la resta de reactius s'obtenen 4,8 g de tetraoxidsulfat de plom.

c) Si tenim 89 g de sulfur de plom(II) del 75% de riquesa i 125 mL de peròxid d'hidrogen de
concentració 0,6 M, calcula els grams de tetraoxidsulfat de plom que s'obtindran si el
rendiment de la reacció fos del 90%.

Exercici número 4 (20/120 punts)

a) En afegir aigua a 80 grams de carbur càlcic (CaC2) es formen hidròxid càlcic i acetilè
(etí) gasós.
Quin volum d’oxigen a 20  oC i 747 mmHg es consumirà en la combustió de l’acetilè
format?

b) Es cremen 60 cm3 d’una mescla de metà i età, mesurats a 0  oC i una pressió de 750
mmHg.  Es  produeixen  80  cm3 de  diòxid  de  carboni  en  les  mateixes  condicions  de
pressió i temperatura
Calcular la composició percentual en pes de la mescla inicial

Exercici número 5 (20/120 punts)

Per enviar una nau de la Terra a Mart cal que la
nau  segueixi  una  trajectòria  el·líptica  de
transferència de Hohmann. La nau pasa de l’òrbita
que segueix la Terra a l’òrbita de Mart seguint una
el·lipse. Determina:

a) la  velocitat  que  té  la  nau  inicialment
seguint el moviment de l'òrbita de la Terra
al voltant del Sol

b) la velocitat que haurà d’adquirir la nau per
fer  un  viatge  fins  a  Mart  seguint  l’òrbita
el·líptica

c) el temps que tarda en fer el viatge (considera la meitat del període complet en l’òrbita
el·líptica)

Podem suposar que la Terra i Mart descriuen òrbites circulars al voltant del Sol i menysprear la
influència dels planetes sobre una nau

Dades:    G=6,67·10-11 N·m2/kg2; MSol= 1,98·1030 kg; rTerra= 1,49·1011 m; rMart=2,28·1011 m
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PART B DE LA PRIMERA PROVA: PROVA PRÀCTICA
OPCIÓ A

1-. Troba la variació amb el pH del potencial de reducció del permanganat de potassi en medi àcid, 
suposant que [MnO4

-  ] = [Mn2+]. Representa gràficament aquesta variació. En quines condicions de 
pH el KMnO4 serà capaç d'oxidar els clorurs a clor?

Dades: Eo
 MnO4

- /Mn2+ = 1.51 V;  Eo
 Cl2/Cl

- = 1.36 V.

2-. Una mescla de clorur de bari dihidrat i clorur de liti pesa 0,6000g, i amb nitrat de plata produeix 
1,4400 g de clorur de plata. Calcula el percentatge de bari en la mescla original.

Dades:
Element H Li O Cl N Ag Ba

Massa atòmica (u) 1,00 6,94 16,00 35,45 14,00 107,87 137,33

3-. D'una reacció química en la qual intervenen tres substàncies A,B i C, es disposa dels següents 
resultats:

A (mol/L) B  (mol/L)  C (mol/L) Velocitat (mol/L·h)

2·10-3 3·10-4 1,5·10-2 2,73·10-10

2·10-3 3·10-4 3,0·10-2 10,92·10-10

2·10-3 3,1·10-4 3,2·10-2 12,62·10-10

2·10-3 6,2·10-4 3,2·10-2 17,85·10-10

2,5·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 22,84·10-10

5·10-3 6,5·10-4 3,2·10-2 45,68·10-10

a) Dedueix l'expressió de la velocitat de reacció en funció de les concentracions de les

substàncies A ,B i C.

b) Quin és l'ordre de reacció?

c) Determina la constant de la reacció.

d) Determina la velocitat inicial de la reacció, si la concentració inicial de les tres                     
substàncies és 1,1·10-4 M.
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4-. Un electró viatja en línia recta amb una velocitat constant de v =1,6·106  m/s i entra dins una 
regió entre dues plaques paral·leles on existeix un camp magnètic uniforme i perpendicular a la 
velocitat de l'electró. La separació entre les plaques és d'1 cm i la seva longitud de 2 cm. Assumeix  
que el camp magnètic en l'exterior de la regió delimitada per les plaques és nul i quan l'electró entra 
entre elles, està a la mateixa distància d'ambdues.

a) Si l'electró corba la seva trajectòria cap a la placa superior i just surt per l'extrem de la 
placa. Calcula la intensitat de camp magnètic.

b) Suposa que un protó amb la mateixa velocitat inicial reemplaça a l'electró. Aconseguirà 
sortir de l'espai entre les plaques o impactarà en una d'elles? Si és així, xocarà contra la 
superior o contra la inferior? Justifica la resposta.

Dades: massa electró = 9,1·10-31 kg;  massa protó = 1,7·10-27 kg.

5-. L'isòtop radiactiu 14
6 C, que prové de la radiació còsmica sobre l'atmosfera, es troba en una 

proporció molt petita en el carboni de la natura, i en la mateixa proporció en els vegetals vius, que 
el fixen mitjançant la fotosíntesi. Quan el vegetal mor, s'atura el procés de fixació del  14

6 C, la 
quantitat del qual anirà disminuint d'acord amb la llei de desintegració radiactiva. El coneixement   
de l'activitat actual d'un fòssil ens haurà de fer possible, en conseqüència, determinar la seva 
antiguitat.

Considera, per exemple, que el  14
6 C que hi ha en un 1 g de fòssil llenyós presenta una activitat de 

13,2 desintegracions per minut. La constant radiactiva del  14
6 C, és 3,92·10-12 s-1, i el seu percentatge

en el carboni natural és 1.35·10- 10 %. Troba l'antiguitat d'aquest fòssil.

Dades:

Element C

Massa atòmica (u) 12,01
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OPCIÓ B

1-. A una distància de 15000 km del centre de la Terra, es troba un satèl·lit en una òrbita circular. 
Es vol traslladar el satèl·lit a una òrbita el·líptica, de distància perigeu 12000 km i de distància 
apogeu 25000 km. Calcula l'angle i la velocitat que hi ha que comunicar al satèl·lit per passar de 
l'òrbita circular a el·líptica.

2-. Un canó de ressort dispara una esfera massissa. El ressort de K = 200N/m es comprimeix 0,15 m
al disparar-se en un pla horitzontal. El 80% de l'energia potencial elàstica emmagatzemada en la 
molla es converteix en energia cinètica d'aquesta esfera massissa de 0,059 kg que roda sense 
relliscar.
A continuació, l'esfera puja per un pla inclinat i s'atura just en el moment en que el 90% de la seva 
energia cinètica s'ha convertit en energia potencial gravitatòria. Respon:

a) Quina velocitat assoleix el centre de masses de l'esfera en la base del pla inclinat?

b) En aquesta posició, quina velocitat té un punt en la part superior de l'esfera?

c) En aquesta mateixa posició, quina velocitat té un punt en la part inferior de l'esfera? 

d) Fins quina altura arribarà en el pla inclinat?

3-. Dos esferes molt petites de 20g cada una i carregades negativament amb la mateixa càrrega, 
estan situades en els extrems de dos fils de seda d'1 m de longitud, penjats del mateix punt. En la 
posició d'equilibri cada fil forma un angle de 30º amb la vertical.

a) Calcula la tensió dels fils en la posició d'equilibri.

b) Calcula la càrrega de cada esfera.

c) Si es descarrega una de les esferes, calcula la velocitat de l'altra quan passa per la vertical.

d) Si es vol que quan es descarregui una de les esferes, l'altra segueixi en la mateixa posició 
d'equilibri inicial, calcula el mòdul, direcció i sentit del camp elèctric que s'ha d'aplicar.
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4-. Per calcular l'alcalinitat d'un aigua residual d'una indústria de sosa càustica, es van agafar 50 ml 
de la mateixa i es van gastar 20 ml d'àcid clorhídric 0,1 M.

a) Dibuixa el muntatge experimental per fer aquesta volumetria, explicant en el dibuix tot el 
material i les substàncies utilitzats.

b) Si al laboratori es disposa de fenolftaleïna (interval de viratge 8,3 – 10) i taronja de metil 
(interval de viratge 3,1 – 4,4). Justifica la validesa dels indicadors per marcar el punt final de 
la volumetria. Escriu la reacció química del procés.

c) Calcula la concentració molar de sosa càustica a l'aigua i el seu pH.

Element H Na O Cl

Massa atòmica (u) 1,00 23 16,00 35,45

5-. Una dissolució de sulfat de coure (II), que conté 0,4g d'ió Cu2+, s'electrolitza entre electrodes de 
platí fins que tot el coure queda dipositat en el càtode. Es continua després l'electròlisi 7 minuts 
més. Durant l'electròlisi el volum de la dissolució es manté constant en 100 ml i la intensitat de la 
corrent durant tot el procés és 1,2 A.

a) Calcula el temps necessari per aconseguir el dipòsit complet del coure.

b) Escriu les reaccions de l'ànode i el càtode mentre s'està dipositant el coure i en els 7 minuts 
següents.

c) Determina el volum dels gasos, mesurats en condicions normals, que es desprenen durant 
tot el procés.

Dades:
Element Cu

Massa atòmica (u) 63,54
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