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XVIII olimpíada química

XVIII OLIMPÍADA NACIONAL DE QUÍMICA

2004 - 2005

Félix Carrasco

Catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Girona

Carme González

Professora Titular d’Enginyeria Química de la Universitat de Barcelona

Dels 21 alumnes, 10 van obtenir
algun tipus de medalla, tal com de-
tallem a continuació.

Medalla d’or:

• Fernández Moya, Rubén. Esco-
la Pia Santa Anna.

Medalles de plata (per ordre al-
fabètic):

• Escolà Vergé, Laura. La Salle
Bonanova.

• Quintana Frigola, Jordi. Bell-lloc
del Pla.

Medalles de bronze (per ordre
alfabètic):

• Bel Roig, Joan. Aula Escola Eu-
ropea.

• González Martino, Ignacio. Xa-
loc.

• Marín Riera, Miquel. Institució
Cultural del CIC.

• Miguel Baños, Narcís. Bell-lloc
del Pla.

• Palau de Miguel, Anna. AURA.

• Pérez Batalla, David. Escola In-
fant Jesús.

Els dies 15-18 d’abril de 2005 va tenir lloc la XVIII edició de l’Olimpíada Nacional de Química a Luarca

(Astúries). Es van fer dues proves: la primera (dissabte tarda) consisteix en la resolució de 4 problemes

llargs, i la segona (diumenge matí) en 45 preguntes de resposta múltiple (tipus test) que contenen

qüestions teòriques i problemes curts. Els alumnes de batxillerat adscrits a les set universitats públiques

catalanes van ser acompanyats pels professors Carme González i Santiago Esplugas (Universitat de

Barcelona). Com que a l’Olimpíada Química de Catalunya (fase local) es classifiquen 3 alumnes per

universitat pública, això significa que la delegació catalana va estar constituïda per 21 estudiants.

ALUMNES CLASSIFICATS PER A LA FASE NACIONAL

1. Bel Roig, Joan. Aula Escola Europea.

2. Casas Movilla, Clara. Sagrat Cor de Sarrià.

3. Escolà Vergé, Laura. La Salle Bonanova.

4. Fernández Moya, Rubén. Escola Pia Santa Anna.

5. Gil Esteban, Laura. La Vall.

6. González Martino, Ignacio. Xaloc.

7. Isanta Navarro, Roger. Aula Escola Europea.

8. Just Corsà, Elisenda. IES Martí l’Humà.

9. Marín López, Manuel Alejandro. Bell-lloc del Pla.

10. Marín Riera, Miquel. Institució Cultural del CIC.

11. Miguel Baños, Narcís. Bell-lloc del Pla.

12. Moreno Díaz, Alex. Escola Infant Jesús.

13. Palau de Miguel, Anna. AURA.

14. Pérez Batalla, David. Escola Infant Jesús.

15. Pérez Madrigal, Maria del Mar. La Vall.

16. Quintana Frigola, Jordi. Bell-lloc del Pla.

17. Sáez Morata, Jorge Manuel. IES Cap Norfeu.

18. Schneeberger Pané, Marc. Bell-lloc del Pla.

19. Teixidó Román, Miguel. Col·legi Claver.

20. Vilaprinyó Pascual, Sílvia. Aula Escola Europea.

21. Viñolas Puig, Aleix. Bell-lloc del Pla.
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• Sáez Morata, Jorge Manuel. IES
Cap Norfeu.

A continuació, es detallen les
característiques principals de la pri-
mera prova (durada de 3 hores).

Problema núm. 1

Aquest problema parla de l’àcid
làctic, indicant que es tracta d’un
àcid monocarboxílic constituït per
carboni, hidrogen i oxigen, amb una
funció alcohol en la seva estructura
i presentant isomeria òptica. Dóna
les dades corresponents a la seva
combustió, així com la seva pressió
de vapor a una temperatura deter-
minada.

Es demana respondre als punts
següents:

• Calcular la fórmula empírica i la
fórmula molecular.

• Escriure la fórmula estructural.

• Ajustar la reacció de combustió.

• Indicar la hibridació i els tipus
d’enllaços (σ i π) presents a cada
un dels àtoms de carboni.

• Avaluar el grau de dissociació i
la constant d’acidesa coneixent
el pH.

Així doncs, la resolució del pro-
blema es basa en els conceptes
següents: ajustament de reaccions,
càlculs estequiomètrics, preparació
de dissolucions, llei dels gasos ide-
als, dissociació d’un àcid feble i hi-
bridació del carboni.

Problema núm. 2

Es proposa l’obtenció de iode a
partir de iodat de sodi. El procés
en medi àcid consta de dues eta-
pes: 1) reacció del iodat amb hi-
drogensulfit per produir iodur i
sulfat; 2) reacció del iodat amb el
iodur per obtenir iode i aigua. Com
a dades es disposa dels potencials

estàndard dels parells iodat/iodur i
iode/iodur, així com les energies
lliures de Gibbs del iodur i de l’ai-
gua.

Es tracta de respondre als punts
següents:

• Ajustar les dues reaccions redox.

• Calcular el potencial estàndard
de la reacció entre el iodat i el
iodur.

• Avaluar la massa estequiomètri-
ca necessària d’hidrogensulfit de
sodi.

• Avaluar el volum de dissolució
aquosa de iodat de sodi neces-
sari.

• Raonar si la reacció entre el io-
dat i el iodur implica un augment
o disminució d’entropia.

• Calcular l’energia lliure de Gibbs
estàndard del iodat.

Així doncs, la resolució del pro-
blema es basa en els conceptes
següents: ajustament de reaccions
redox, relació entre la Termoquími-
ca (energia lliure de Gibbs) i l’Elec-
troquímica (potencials estàndard),
càlculs estequiomètrics, creació
d’ordre o de desordre (i. e. entro-
pia) i càlculs amb dissolucions.

Problema núm. 3

Es tracta de la dissociació endo-
tèrmica del triòxid de sofre en diò-
xid de sofre i oxigen fins arribar a
l’equilibri. Com a dades es disposa
del volum i de la temperatura del re-
actor, de la massa inicial de reac-
tius i productes, i del grau de disso-
ciació màxim del triòxid.

Es tracta de respondre als punts
següents:

• Calcular la concentració de totes
les espècies a l’equilibri.

• Avaluar les pressions parcials i
la pressió total a l’equilibri.

• Determinar les constants d’equi-
libri Kc i Kp.

Professors

acompanyants a

l’Olimpíada.

Alumnes de

Catalunya.
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• Indicar com es desplaça l’equili-
bri si es disminueix el volum del
reactor.

• Calcular la temperatura mínima
perquè la reacció sigui espon-
tània.

• Estimar l’ordre de reacció sabent
com varia la velocitat de reacció
en modificar les concentracions
de reactius i productes.

En conseqüència, la resolució
del problema implica un coneixe-
ment exhaustiu de l’equilibri químic
en fase gasosa.

Problema núm. 4

Es tracta de resoldre un proble-
ma relacionat amb els treballs de
recerca sobre el desxiframent del
codi genètic, proposat pel bioquí-
mic Severo Ochoa, pels quals va
rebre el premi Nobel de Fisiologia i
Medicina.

L’enunciat diu que el codi genè-
tic es pot equiparar a un diccionari
molecular, el qual estableix una
equivalència entre els nucleòtids de
l’ARN i els aminoàcids que formen
les proteïnes. Se sap que cada ami-
noàcid està codificat per tres nu-
cleòtids.

Es tracta de respondre als punts
següents:

• Dir si es podrien codificar els
216 aminoàcids d’un planeta hi-
potètic de la nostra galàxia, si
hi ha 5 nucleòtids disponibles.
Es tracta doncs d’un problema
matemàtic de combinatòria. No
és gens una qüestió de Quí-
mica!!!

• A partir d’un codi genètic deter-
minat, deduir la seqüència de ri-
bonucleòtids de l’ARN missatger
i la seqüència d’aminoàcids que
es pot obtenir.

A continuació, es detallen les
característiques de les preguntes
del test per grups temàtics (durada
de 2 hores).

Química teòrica
(24,4 % del total de preguntes)

• Nombre atòmic i massa atòmica.

• Abundància relativa natural del
carboni 13.

• Energia cinètica molecular i ve-
locitat d’efusió.

• Velocitat quadràtica mitjana de
les molècules.

• Velocitat de difusió en una mes-
cla de gasos.

• Longitud d’ona i freqüència d’un
senyal de televisió.

• Densitat de flux fotònic de la llum
solar.

• Càrrega nuclear efectiva del
sodi.

• Configuració electrònica del
ferro.

• Radis iònics.

• Estructures ressonants.

Enllaç químic i taula periòdica
(6,7 %)

• Energia d’enllaç i entalpia de
reacció.

• Característiques i propietats dels
halògens.

• Característiques i propietats dels
alcalinoterris.

Estequiometria (6,7 %)

• Aigua d’hidratació.

• Combustió d’una mescla de
gasos.

• Oxidació del coure.

Gasos, líquids, sòlids i
dissolucions (11,1 %)

• Concentració de dissolucions i
riquesa en massa.

• Percentatge màssic d’una disso-
lució binària i volum d’un dels
seus components.

Els quatre primers

alumnes

classificats.

Rubén Fernández,

medalla d’or i

segon classificat a

la fase nacional,

amb el seu

professor Jaume

Puigventós.



8 NPQ 426  •  juliol-agost 2005

XVIII olimpíada química

• Augment de la concentració
d’una dissolució per addició de
solut sòlid.

• Pressió de vapor, entalpia de
vaporització i punt d’ebullició.

Termoquímica (6,7 %)

• Bomba calorimètrica.

• Entalpies estàndard de reacció.
Llei de Hess.

• Entalpia estàndard de l’electròli-
si de l’aigua.

Equilibri químic (6,7 %)

• Constant d’equilibri i concentra-
cions a l’equilibri.

• Desplaçament de l’equilibri. Prin-
cipi de Le Châtelier.

• Variació de la constant d’equili-
bri amb la temperatura.

Reaccions àcid-base (11,1 %)

• Constant d’acidesa i grau de dis-
sociació.

• Teories de Brönsted-Lowry i de
Lewis.

• Dissolució amortidora àcid ben-
zoic/benzoat de sodi.

• pH de la dissolució resultant
d’una valoració àcid-base.

• Massa d’una mostra i valoració
àcid-base.

Reaccions de precipitació (6,7 %)

• Estovament d’una aigua dura.

• Predicció de la formació d’un pre-
cipitat.

• Solubilitat i constant del produc-
te de solubilitat.

Electroquímica (11,1,%)

• Conductivitat de dissolucions.

• Valoració àcid-base.

• Potencial estàndard d’una cel·la
voltaica i energia lliure de Gibbs.

• Electròlisi i variació de la massa
dels elèctrodes.

• Aplicació de l’equació de Nernst.

• Electròlisi del clorur de sodi fos i
posterior obtenció d’hipoclorit.

Cinètica química (4,4 %)

• Període de semireacció i ordre
de reacció.

• Velocitat de reacció i ordre de
reacció.

Altres (4,4 %)

• Reaccions impossibles.

• Isòmers del diclorobutà.

La taula adjunta compara la pon-
deració donada a les diferents àre-
es temàtiques de l’Olimpíada de
l’any passat i de l’actual. S’observa
una clara disminució de les qüesti-
ons sobre estequiometria (del
24,4 % al 6,7 %) i un augment sig-
nificatiu de les qüestions de quími-
ca teòrica (del 17,8 % al 24,4 %),
de gasos, líquids, sòlids i dissoluci-
ons (del 4,5 % al 11,1 %), i de re-
accions de precipitació (del 2,2 %
al 6,7 %).

Vista del Castro

de Coaña.

Comparació de la ponderació de les diferents àrees temàtiques de la Química

general de l’Olimpíada anterior i de l’actual.

2004

2005

PERCENTATGE PER GRUPS TEMÀTICS
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Sala on tingué lloc el lliurament de premis.

Ofrena floral a la tomba de

Severo Ochoa.

És obvi que les proves han co-
bert un ampli espectre de la Quí-
mica general, amb una ponderació
important a la secció de preguntes
sobre Química teòrica. D’altra ban-
da, els enunciats han estat molt
clars i assequibles per als millors
estudiants de secundària (excepte
el problema número 4, que és un
problema de genètica-bioquímica,
que al nostre parer no s’hagués
hagut de proposar, car no es tro-
ba dins de l’àmbit de la Química
general).

Més de 150 estudiants han par-
ticipat enguany en la XVIII Olimpía-

da Nacional de Química, celebrada
a l’Institut d’Educació Secundària
Carmen y Severo Ochoa. Els alum-
nes van ser ubicats a l’alberg juve-

nil Fernán Coronas, emplaçat en el
Campus de Villar. Allà i un cop fina-
litzat el primer examen, acompa-
nyats de professors i familiars, van
visitar l’Aula del mar de la coordina-
dora per a l’estudi i la protecció de
les espècies marines (CEPESMA).
Aquesta entitat disposa d’una àm-
plia exposició de 400 exemplars de
diferents espècies, entre les quals
s’hi troben vuit dels calamars ge-
gants més grans i més ben conser-
vats del món.

El diumenge, un cop finalitzat el
segon examen, els alumnes, pro-

fessors i familiars van dedicar la tar-
da a visitar el Castro de Coaña i
les localitats de Puerto de Vega i
Navia.

Els participants, abans de rebre
els diplomes en l’acte de lliurament
dels premis, van fer una ofrena flo-
ral a la tomba de Severo Ochoa.

Per finalitzar, volem agrair a les
persones i entitats que han organit-
zat aquesta edició de l’Olimpíada

Nacional de Química la seva dedi-
cació, perquè el treball realitzat ha
estat excel·lent.                            ☯

ACTE DE CLAUSURA

La jornada de clausura i lliura-
ment de diplomes va convocar a
nombroses personalitats, entre les
que es comptaven el conseller
d’Educació del Principat d’Astúries,
José Luis Iglesias Riopedre; la sots-
directora general de Beques del Mi-
nisteri d’Educació, Amalia Gómez
Rodríguez; el vicerector d’Estudi-
ants de la Universitat d’Oviedo, San-

tos González; el degà de la Facul-
tat de Químiques de la Universitat
d’Oviedo, José Manuel Concellón
Gracia; el vicepresident de l’Asso-
ciació Nacional de Químics d’Espa-
nya, Alfredo Vara del Campo; el pre-
sident de la Federació Asturiana
d’Empresaris, Severino García Vi-
gón; la presidenta de l’Associació de
Químics del Principat d’Astúries,

Elsa Suárez Álvarez-Cascos; l’alcal-
de de Valdés, Juan Fernández Pe-
reiro; i Joaquín Morilla, nebot nét de
Severo Ochoa.

La XVIII Olimpíada Nacional de
Química ha comptat amb la col·la-
boració de les entitats següents:
Ministeri d’Educació i Ciència, Go-
vern i Conselleria d’Educació del
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Principat d’Astúries, Real Societat
Espanyola de Química, Universitat
d’Oviedo, Associació Nacional de
Químics d’Espanya, Ajuntament de
Valdés, Cajastur, DuPont, Federa-
ció Empresarial de la Indústria Quí-
mica Espanyola, Grup Temper, Cai-
xa Rural, Nordisa, Asturiana de Zinc,
Industrial Química del Nalón i Medi-
adors Associats Asturians.

DISCURS D’ALFREDO VARA,

VICEPRESIDENT D’ANQUE,

EN LA JORNADA DE

CLAUSURA

El vicepresident de l’Associació
Nacional de Químics d’Espanya
(ANQUE), el nostre company Alfre-
do Vara, va pronunciar el discurs de
la sessió de clausura de l’Olimpía-
da. La preocupació pel menor pes
de la química en els plans de Se-
cundària, segons es desprèn de
l’avantprojecte de Llei Orgànica
d’Educació, i la durada de la titula-
ció de Grau en Química, que podria
passar a 3 anys enfront dels 4-5 ac-
tuals de prosperar la reforma pre-
vista de les carreres universitàries,
van ser els eixos de la seva inter-
venció, que es reprodueix tot seguit:

«Excelentísimo Consejero, auto-
ridades políticas y universitarias,
alumnos, profesores:

»Un año más nos encontramos
reunidos para realizar la ceremonia
de clausura de la Olimpíada Nacio-
nal de Química, que este año llega
a su decimoctava edición, y que de
nuevo tiene lugar en el Principado
de Asturias.

»En primer lugar dar las más ex-
presivas gracias a los organizado-
res de esta edición, muy particu-
larmente a la presidenta de la
Asociación de Químicos de Astu-
rias y a su equipo, que han hecho
posible que nuevamente estemos
aquí todos juntos. Gracias también
al Ministerio de Educación por su
apoyo económico, sin el cual no

sería factible llevarla a cabo, a la
Real Sociedad Española de Quími-
ca por su colaboración institucional,
y a la Federación de la Industria
Química Española (FEIQUE) por su
colaboración económica. Y gracias
a las autoridades del Principado,
políticas y universitarias, a las au-
toridades locales y al resto de or-
ganizaciones que han colaborado
en el buen desarrollo de este even-
to. Y, cómo no, a los alumnos par-
ticipantes y a sus profesores que
se han preocupado para que estu-
vieran aquí en las mejores condi-
ciones de participación.

»El hecho de que no sea la pri-
mera ocasión que Asturias organi-
za la Olimpíada Nacional de Quími-
ca –ya la organizó en 2002– indica
muy claramente que los alumnos
asturianos están bien preparados
para ganarla, y, por ende, que el
profesorado que tienen está muy
concienciado en la enseñanza de
esta disciplina. Ello no es de extra-
ñar, por cuanto desde aquí se ha
gestado la formación de una Comi-
sión de Enseñanza en el seno de la
ANQUE, siendo factor importante de
ello el compañero Suárez Menén-
dez, con sus informes en las asam-
bleas nacionales.

»ANQUE ha tratado el tema de
la enseñanza de la Química en sus
últimas asambleas celebradas en
los años 2002 (Barcelona), 2003
(Madrid) y 2004 (Oviedo), y en esta
última se aprobó una ponencia so-
bre la enseñanza de la Química en
la educación secundaria, publicada
en la revista Química e Industria en
su número de noviembre de 2004,
que se puede consultar en nuestra
página Web, y que verá la luz próxi-
mamente, actualizada conveniente-
mente, en forma de folleto que se
hará llegar a todas las instancias in-
teresadas.

»Asimismo, se aprobó una nota
de prensa que se hizo pública en su
día en los medios escritos, y que se
puede consultar en nuestra página

Web, nota en la que se exigía una
formación en Química homologable
a la de los países más avanzados
de la Unión Europea, y no tercer-

mundista como fue calificada por
seis premios Nobel durante la re-
ciente celebración del centenario de
las Reales Sociedades de Física y
de Química. En esta nota de pren-
sa se proponían tres medidas con-
cretas, que son:

»1. Incrementar la formación quími-
ca en la educación secundaria
para todos los alumnos.

»2. Modificar la estructura actual del
bachillerato, para hacerlo homo-
logable al de la mayoría de los
países europeos.

»3. Renovar los contenidos oficiales
de la Química y darles un ca-
rácter más experimental y rela-
cionado con la vida cotidiana.

»Pero no solamente hemos
aprobado y divulgado lo anterior,
sino que las diferentes asociaciones
integradas en ANQUE también es-
tán desarrollando sus propias acti-
vidades. Así, nos consta que la Aso-
ciación de Químicos de Catalunya
organizó en el mes de noviembre
pasado una primera Jornada sobre
la Enseñanza de la Química, con
cinco excelentes ponencias sobre
diferentes aspectos relacionados
con el tema, así como sobre las dos
interfases involucradas –secunda-
ria/universidad y universidad/socie-
dad–, a cargo de diferentes profe-
sores y especialistas, bajo la presi-
dencia del Conseller d’Universitats
de la Generalitat de Catalunya.

»Por otra parte, la Asociación de
Químicos de las Islas Baleares pre-
para unas Jornadas sobre Enseñan-
za de la Química a celebrar en la
próxima primavera, con asistencia
de destacados especialistas en el
tema.

»Como puede observarse, el
problema de la enseñanza de la
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Química es de sumo interés para
la ANQUE, que no cejará esfuerzos
para intentar conseguir un aumento
de la cantidad y la calidad de la en-
señanza de nuestra ciencia en la
educación secundaria.

»Lamentablemente, las previsio-
nes no parecen acompañarnos al
parecer, a la vista del Anteproyecto
de Ley Orgánica de la Educación,
pues según la nota de prensa ofi-
cial previa a su publicación se re-
marca que los ejes de la reforma son
la lectura, la escritura y las mate-
máticas aunque, eso sí, se señala
que «todos los alumnos han de te-

ner una cultura científica básica».

Por tanto, se crea una nueva asig-
natura –Ciencias para el mundo
contemporáneo– que se impartirá
como asignatura común en el ba-
chillerato de Artes, y Humanidades
y Ciencias Sociales.

»Lucharemos a fondo para que
la Química esté al nivel que pensa-
mos debe tener en la enseñanza se-
cundaria, y a tal fin se han enviado
escritos a la ministra de Educación
y se han mantenido reuniones con
el director general de Educación,

Formación Profesional e Innovación
Educativa.

»Por otro lado se aúnan esfuer-
zos, juntamente con la RSEQ, la
RSEF, con el Consejo General de
Colegios de Químicos, el Colegio de
Físicos y FEIQUE, y se prepara una
plataforma de acción conjunta a la
que se ha invitado a participar a aso-
ciaciones de profesores.

»El tema se complica aún más,
en este caso en relación con la nue-
va titulación universitaria de Grado
en Química. Las cosas no parece
que vayan a ir mucho mejor que lo
comentado antes, y eso ya es mu-
cho más peligroso para la sociedad
española y su potente industria quí-
mica (no olvidemos que el sector
químico genera el 10 % del PIB es-
pañol, lo que significa un valor de
producción de más de 33.000 millo-
nes de euros, y más de 500.000 em-
pleos).

»Las últimas noticias que nos lle-
gan, aún no confirmadas completa-
mente pero que tienen muchos vi-
sos de ser realidad, son que la
nueva titulación universitaria de Gra-

do en Química, así como las corres-
pondientes de Matemáticas y de Fí-
sica, serán de 180 créditos, equiva-
lentes a 3 años lectivos en lugar de
los 4-5 actuales, lo que quiere decir
que el título que las universidades
españolas den al final del primer ci-
clo de enseñanza universitaria será
de mucha menor calidad que el ac-
tual, más parecido a una ingeniería
técnica que a una licenciatura. Ade-
más vendrá lastrado por una for-
mación insuficiente en el ciclo de
educación secundaria, tal y como
hemos denunciado previamente.

»Éste es el panorama general
que desde ANQUE se ofrece sobre
la enseñanza de la Química en
nuestro país. Esperamos y desea-
mos que todo cambie, para bien de
nuestros estudiantes, de nuestra
ciencia, de nuestra industria y, en
definitiva, de nuestra sociedad.

»Muchas gracias a todos por
vuestra colaboración y muy espe-
cialmente a los estudiantes compe-
tidores y a sus profesores, sin
olvidar a los ausentes que no han
tenido la oportunidad de poder lle-
gar a la fase final.»                      ☯

Arribem a la tretzena edició de Fotokímia. Organitzada conjuntament per l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya
i el nostre Col·legi de Químics de Catalunya, tornem un cop més a convidar-vos a tots aquells que teniu una
màquina fotogràfica convencional (les digitals encara no valen) a que participeu en aquesta Gimcana Foto-
gràfica.

En aquesta edició seguirem amb els canvis introduïts els últims anys, és a dir, hi haurà només dos temes
obligats, i serà el propi concursant el que triï de les seves fotos les dues que cregui són les millors (una de
cada tema). Aquestes dues fotos competiran pels premis, i s’exposaran juntament amb les guanyadores.

Creiem que la convocatòria té prou al·licients. Us esperem!

Recorda-ho!

9 d’octubre a les 10 h del matí

Inscripcions a Secretaria del Col·legi fins el dia 4 d’octubre. No s’admetran inscripcions posteriors a aquesta
data.

FOTOKÍMIA
(XIII Gimcana Fotogràfica)


