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Informàtica 1r ESO 

En aquest document trobareu l’explicació de com funciona el programa de càlcul 

“EXCEL”. Està basat en la versió d’Excel 2010. Si no teniu aquesta versió, tant les 

anteriors com les posteriors són molt semblants, incloses les versions del sistema MAC. 

En cas de no disposar d’aquest programa també podeu fer servir el full de càlcul del 

DRIVE, encara que hi ha algunes variacions però disposa de la majoria de funcions que 

farem servir en aquest cas. 

És important que guardeu l’arxiu que genereu, ja que hi anirem treballant en diverses 

sessions. 

En cas de dubte, primer llegiu bé el document. I si no us en sortiu, envieu un correu al 

professor: 

fcps.joan.jansana@stjosep.com 
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0.- INTRODUCCIÓ     
 

Un dels components del paquet ofimàtic Office de Microsoft és el programa “Excel”, 

que consisteix en un full de càlcul. Com el seu nom indica, serveix per al tractament de 

càlculs diversos a base de fórmules, i tot això distribuït en una sèrie de cel·les 

localitzades dins de la fulla a base de lletres i números. També permet escriure text dins 

de les cel·les. 

 

Per obrir el programa hem de localitzar la icona si disposem d’ella en  

 

l’Escriptori, i si no, a través del botó Inici de la barra inferior fins que arribem, com 

podeu veure, al menú on apareix “Microsoft Excel 2010”. 

 

Cliquem en aquesta línia una vegada i el programa procedeix a carregar-se: 
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Un cop engegat el programa, apareix una fulla nova per començar a treballar amb ella si 

volem, i una sèrie de barres i menús que s’han de conèixer. 

 

 

Les barres i menús son molt similars a qualsevol programa d’Office. Si mires a la dreta 

de la barra de les icones veiem que apareix:   És una fletxa que si la cliquem 
ens mostra la resta d’opcions (ja que totes no caben a la barra), i apareixen normalment 

en una finestra apart. Aquesta fletxa també està al final de moltes ordres, i apareixen 

més opcions.  

 

Si col·loques el ratolí a sobre una 

ordre sortirà una llegenda explicant 

la funció de cada una d’elles.  

 

 

 

 

 

 

 

Ara mirem una altra part de les barres superiors, concretament aquesta: 

 

 
 

 

On hi ha una part a l’esquerra que ens mostra la casella on estem situats, senyalant la 
columna (horitzontal) i la fila (vertical). I una altra part a la dreta que ens mostra el símbol  
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 que serveix per insertar una funció o una fórmula i la finestreta en blanc a la 

seva dreta que es on anirà apareixent tot el que teclegem cada vegada, i en la qual també 

podrem escriure. 
 

L’Excel considera cada arxiu com un llibre, i per tant, podem tenir diverses pàgines en cada 

llibre o arxiu. 

 

Un cop obert Excel per iniciar un nou Llibre, que fins que no li donem un altre nom 

l’anomenarà “Libro 1”, observem la zona de treball. 

 

Veiem que és un conjunt de cel·les les quals s’anomenen per la seva ubicació entre la 

columna i la fila corresponent (la primera amb una lletra i la segona amb un número).  

 

En la imatge de l’exemple estem col·locats exactament en 

la fila D11 que és el lloc de trobada entre la fila i la 

columna. A més, ho indica a la finestreta de dalt, que en tot 

moment ens assenyala la cel·la on ens trobem. 

 

Desplaçament 

 

Per desplaçar-nos d’una cel·la a una altra podem fer-ho clicant amb el ratolí a sobre 

d’ella i automàticament veureu que es posa amb les vores més fosques. També ens 

podem desplaçar amb les tecles de direcció del teclat. Una altra forma seria escriure 

directament a la finestreta de dalt la lletra i el número de la cel·la a la que ens volem 

dirigir. 

 

Seleccionar cel·les contigües. 
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Hi ha moltes ocasions que haurem 

de seleccionar més d’una cel·la, i 

aquestes poden ser consecutives, o 

en grups aïllats. Primer anem a veure 

com seleccionar un conjunt de 

cel·les contigües. Per exemple 

seleccionem el rang que hi ha de A1 

fins a C6 (tal com podeu veure a la 

imatge). La forma de fer-ho es 

picant amb el botó esquerre del 

ratolí sobre A1 i sense deixar anar el botó anar desplaçant poc a poc el ratolí fins arribar 

a A6 i sense deixar anar, moure’l cap a la dreta fins que s’enfosqueixi allò que volem. 

En aquest moment ja podem deixar anar el ratolí. 

 

Una altra forma seria clicar amb el ratolí sobre A1, deixar anar, i polsar la tecla 

“Majúscules” i sense deixar anar, baixar fins A6 amb la tecla de direcció avall i amb la 

tecla de direcció dreta desplaçar la zona enfosquida fins C6. 

 

Selecció de cel·les en grups separats. 

 

Si el que necessitem es seleccionar grups de cel·les no contigües, com per exemple: 

 

En aquest cas hem seleccionat 

A2:A5 fins B2:B5 de la forma 

acabada d’explicar abans. A 

continuació hem de polsar la 

tecla “Ctrl” i sense deixar-la 

anar piquem sobre D2 i 

baixem el ratolí fins D9 i 

deixem anar la tecla i el botó 

del ratolí. La selecció queda 

feta com a l’exemple. 

 

 

 

1.- PRIMER EXERCICI: Despeses de la llar. 

 
El primer exercici que farem serà una fulla on controlarem les despeses d’una llar 

(d’una forma senzilla). 

 

Caldrà guardar l’arxiu amb el nom “Despeses-llar” a la vostra carpeta, de tal manera 

que el proper dia el podeu utilitzar. 

 

Primer cal que poseu el títol de la taula. Es molt recomanable no posar els títols ni inicis 

de taula a la part de dalt, sinó deixar un parell o tres de cel·les. En aquest cas, el podeu 

posar a la cel·la B3 (per exemple) i escriviu el títol següent en majúscules: DESPESES 

DE LA LLAR.  Com  que la frase es molt llarga i sobrepassa la cel·la B3, cal marcar les 
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cel·les que ocupi la frase i clicar en la barra d’eines la opció Combinar y centrar, en la 

pestanya “Inicio”   , que fa que les cel·les marcades quedin 
unides entre elles, i a més, quedi centrat el que hem escrit. En el cas de voler desunir 

cel·les que hem unit prèviament, cal marcar-la i dins de la opció Combinar y centrar 

clicar a la fletxa, on surt la opció Separar celdas. 

 

La mida de les cel·les, tant en amplada com en alçada es pot modificar. Però cal tenir 

en compte que sempre modificarem tota la fila o tota la columna. Si acostem el cursor a 

la separació entre els números de les files o les lletres de les columnes canviarà la seva 

forma, convertint-se en una línea amb dues fletxes. Si apretem el botó dret del ratolí i 

desplaçem el cursor (cap a la dreta, esquerra, amunt o avall) canviarem l’amplada de 

la columna o la alçada de la fila. 

 

Després cal marcar les lletres en negreta, posar un 

marc al títol i pintar el fons del requadre d’un color. 

Tot això ho podem fer dins la pestanya Inicio. 

 

 

Com per exemple: 

 

 
 

Després continuem omplint cel·les per donar forma a la fulla. A la part esquerra 

escrivim el següent: Gener-Juny 2019 i polsem Enter. A continuació ens col·loquem 

unes cel·les més a la dreta i escrivim Gener, Febrer, etc. fins Juny.  
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Després omple les caselles de la columna A amb diferents despeses d’una casa, com per 

exemple Hipoteca, Menjar, Col·legi, Cotxe, Electricitat, etc. fins a 8 variables. Omple 

les caselles de cada mes amb la despesa corresponent (pots inventar-te la quantitat). 

Pensa que hi ha despeses que no varien (son fixes: la hipoteca) i despeses variables, o 

que en certs mesos no hi ha certes despeses (electricitat cada 2 mesos, per exemple). 

 

Un cop omplerta la taula, començarem les operacions. Primer de tot cal sumar totes les 

despeses del mes de Gener. Marca la casella que està a sota de la última despesa del 

Gener. 

 

Per fer la suma de tota la columna, cliquem a la 

pestanya Fórmulas, i marquem el simbol Autosuma. 

Inmediatament, a la cel·la que tenies marcada 

aparerixerà la següent expressió “=SUMA(C6:C13)” 

(en el cas de l’exemple; en el teu cas pot variar en 

funció d’on hagis col·locat les despeses). El símbol 

igual vol dir que és una fórmula o funció. Quan 

escrivim un text o un número no s’ha de posar. 

D’aquesta manera el programa interpreta que el que 

hi ha després del símbol igual és una fórmula per 

calcular. La paraula SUMA és la funció que volem 

realitzar, i les caselles que hi ha entre parèntesis és el 

rang que volem sumar, és a dir, desde la casella C6 

fins la casella C13, ambdues incloses. Quan cliquem 

Enter, la fórmula desapareix i ens apareix el resultat 

de la suma de tota la columna. Per comprovar si ho has fet bé, pots 

canviar algun número de les despeses del Gener, i veuras com 

automàticament canvia el resultat. D’aquesta manera ens estalviem fer 

la suma nosaltres, i en el cas de fer algun canvi, no cal tornar a fer la 

operació, ja que es fa de forma automàtica.  

 

 

 

 

Ara el que volem es fer la suma de totes les columnes. Podríem anar de columna en 

columna fent la mateixa operació que acabem de veure, però pot resultar molt pesat. Per 

fer-ho més fàcil copiarem la mateixa funció a les altres cel·les corresponents, i Excel ja 

entendrà que volem sumar cada columna, i per tant adapta el rang de cel·les a cada 

columna o a cada fila. 

 

Primer ens posarem sobre la 

cel·la amb la funció ja feta, 

anem a Inicio, Copiar (o Ctrl + 

c), i seguidament marquem les 

cel·les on volem implementar 

la funció. 
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Després marquem Pegar (o Ctrl + v) i així 

aconseguim d’una manera ràpida i eficaç el 

sumatori de cada columna en la seva cel·la 

corresponent. 

 

 

 

 

 

Una altra manera de copiar i enganxar les 

fórmules es marcant la cel·la que volem copiar 

(recorda que en aquest cas copia la fórmula, no el 

resultat). Amb el cursor cal acostar-se al vèrtex 

de baix a la dreta, que apareix amb un quadrat. 

Un cop sobre el quadrat el cursor canvia la 

forma: passa d’una creu ample a una estreta. Si 

en aquell moment premem el botó esquerra del 

ratolí i arrosseguem, farem la mateixa funció de 

copiar i enganxar, en aquest cas de la fórmula. 

 

Per a que la fulla ens vagi quedant cada cop més vistosa, podríem posar un títol com per 

exemple el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem millorar la visibilitat de la taula afegint-hi una 

quadrícula, per distingir columnes i files. La divisió que hi ha 

a la pantalla no s’imprimeix. Totes les opcions de quadrícula 

estan a la pestanya Inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si volem comprovar com està quedant 

en realitat la nostra taula cal anar a la 

pestanya Vista. Podrem veure com 
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quedarà la taula un cop impresa. A més, disposem de diverses opcions per canviar la 

fisonomia de la zona de treball. 


