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Continuem treballant en l’arxiu Despeses de la llar. Al final també haureu de 

guardar un arxiu de Word amb el mateix nom. 

Gràfics 

Una altra de les funcions que té molt desenvolupat el programa Excel son els gràfics. 

Els gràfics que fem son tractats com si fossin imatges, i per tant, els podem moure 

fàcilment pel full, i fins i tot els podem copiar i exportar a altres programes, com per 

exemple Word, i fins i tot vincular-los per a que qualsevol canvi en les dades sigui 

corresponent en el gràfic. 

Per començar, hem de clicar a la pestanya Insertar. Aquí ens sortiran les icones amb 

els tipus de gràfics que volem treballar. En qualsevol cas, sempre hi som a temps de 

canviar el tipus de gràfic un cop estigui fet, encara que en alguns casos això entranya 

una mica de dificultat. 

Començarem pel gràfic circular, que és força utilitzat i és el més senzill d’entendre. 

Quan cliquem sobre el gràfic, se’ns obre un desplegable amb diferents opcions de 

gràfic circular. Qualsevol dels que agafem és 

vàlid (només canvia la representació gràfica), i 

com hem dit abans, el podem canviar en 

qualsevol moment. Un cop escollit, se’ns obre 

una finestra en blanc (on hauria d’estar el gràfic) i 

també s’activen unes pestanyes noves, que 

pertanyen a la funció del gràfic. Per omplir el 

gràfic hem de clicar la icona Seleccionar datos. 

Se’ns obrirà una finestra. Col·loquem el cursor 

sobre l’espai blanc de “Rango de datos del gráfico” i senyalem les dades sobre les 

que volem que ens faci el gràfic. En el nostre cas, les despeses del mes de gener. 

Automàticament el gràfic es forma a partir de les dades. Si ens fixem, la llegenda està 

feta, però no posa el nom de les despeses que corresponen a cada color, sinó que ens 

ho ha numerat. Si volem que a la llegenda 

surtin els noms de cada despesa (o valor en 

altres casos), hem de marcar la pestanya 

Editar de la finestra de la dreta, i senyalar la 

columna amb els noms. Automàticament la 

llegenda es corregeix, surten els noms 

corresponents i cliquem a Aceptar. Ja tenim 

el gràfic presentat amb el format per defecte. 
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Al gràfic li podem afegir un títol anant a la pestanya de Presentación, i clicant a la 

icona de Título de gràfico. També podem canviar tipus i lloc de llegenda, formes i 

colors del gràfic, fons, etc. Les possibilitats dels gràfics són molt àmplies. 

 

Insertar un gràfic a Word des d’un full de càlcul d’Excel  

Copiar i enganxar és la manera més fácil d’insertar un gràfic d’un full de càlcul d’Excel 

en un document de Word. Es pot cambiar el gràfic, actualitzar-lo i cambiar el seu 

disseny sense ni tan sols sortir de Word. A més, si es cambien les dades d’Excel, es pot 

actualitzar el gràfic de manera automática al Word.  

 

1. A l’Excel, fes un clic en el gràfic i presiona Ctrl+C (o fes clic a Inicio > 

Copiar). 

2. En el document de Word, fes clic en el lloc on vulguis que apareixi el gràfic y 

presiona Ctrl+V (o fes clic a Inicio > Pegar). 

El gràfic està vinculat al full de càlcul original d’Excel. Si les dades del full de càlcul 

cambien, el gràfic s’actualitza automàticament. 

També pots actualitzar el gràfic si es fa clic sobre ell, i també a Herramientas de 

gráfico, fem clic a Diseño > Actualizar datos. 
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DESPESES DEL GENER 

Aigua

Gas

Llum

Hipoteca

Electricitat

Escola

Menjador

Transport


