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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

Columnes, tallar, copia, enganxa. 

 

Columnes. Pràctica 1 

Insereix el text següent  amb el tipus de lletra “Comic Sans MS”, grandària 12. El text alineat  a 

l’esquerra. 

Com veus és un poema de Jorge Manrique i es troba desordenat. Modifica la pagina per tindre 

2 columnes. A la columna dreta torna a posar el mateix poema ordenat (copia, enganxa) 

segons la numeració de cada paràgraf. 

 

Coplas por la muerte de su padre 

 

cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte 

tan callando;   (2)  

 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor   (4) 

 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando  (1) 

 

cuán presto se va el placer 

cómo, después de acordado, 

da dolor;   (3) 
   

  Jorge Manrique 

 

 

Guarda la pràctica a la carpeta treballs d’informàtica amb el nom P1-Columnes. 

 

Comic Sans MS, 16, color 

vermell, negreta, centrat 

Comic Sans MS, 

12,,negreta, centrat 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

Columnes. Pràctica 2 

 

Crea un document nou i escriu el text següent amb les línies entre les columnes: 

 

- Realitza els següents canvis al text anterior: 
 

 Tipus de lletra: “Arial Narrow”. 

 Grandària: 11 

 Interlineat: 1,5 punts 
 
- Posa amb negreta les paraules següents: 

 
Papel        formato       tamaño      serie 

  
- Ressalta les següents paraules: ( utilitza els colors que vulguis) 
 

Dibujo      hojas       soporte     gráfico 
 
- Justifica el text. 
 
- Guarda el document amb el nom P2-Columnes 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

Vores i ombrejats. 

 

Copia els següents paràgrafs i donar-li el format que s’indica. 

 

El cerebro es el órgano de los pensamientos y 

sentimientos 
 

 

No solamente se originan en el cerebro nuestro placer, 

nuestra alegría y nuestra risa, sino también nuestra pena, 

nuestro dolor, nuestra soledad y nuestras lágrimas. Con él 

pensamos y entendemos vemos y oímos, y distinguimos lo 

feo de lo bello, lo grato de lo ingrato y lo bueno de lo 

malo.  

Hipócrates 

 

 

El cerebro segrega pensamiento como el 

estomago segrega jugo gástrico, el 

hígado, bilis y el riñón orina  

Karl Vogt 

 

 

 El cuerpo esta casi completamente desarrollado entre los treinta y los treinta y cinco 

años de edad; la mente hacia los cuarenta y nueve.  

Aristóteles 

 
  

 ¿Por qué es más maravilloso que el pensamiento sea una secreción del cerebro, que la 

gravedad sea una propiedad de la materia?  

Charles Darwin 

 

 

 No tenemos medios; luego habrá que pensar.  

Ernest Rutherford 

 



 

-TECNOLOGIA-  

INFORMÀTICA 4t ESO 

 

 

4 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

Paràgraf 1: Tipus de lletra “Times New Roman” 20 verd blavós  Alineació centrat. Vora amb 
ombrejat senzill negre 2 ¼. 
 
Paràgraf 2: Sagnat dret 5,5. Alineació esquerre, Vora blava 2 ¼, interior verd. 
 
Paràgraf 3: Sagnat esquerre 8. Alineació dreta. Vora doble violeta 2 ¼. 
 
Paràgraf 4: Alineació esquerra. Vores rajat gran 3, color vermell. 
 
Paràgraf 5: Alineació esquerre. Vora puntejada vermell fosc. 
 
Paràgraf 6: Alineació dreta. Vores rajat petit, color blau. 
  
Per tot el text . Marges esquerre i dret 3 cm, inferior i superior 2,5 cm. Interlineat senzill. Tipus 
de lletra “Times New Roman” 12. 

 

Guarda la pràctica a la carpeta treballs d’informàtica amb el nom P3-Vores 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

LES TAULES 

Les taules permeten organitzar informació distribuïda en format de files i de columnes. Una taula 

està formada per cel·les distribuïdes en vertical i horitzontal tot i que es poden crear dissenys especials per 

a cada taula. 

En les cel·les d’una taula s’hi poden incloure, a més, imatges, notes, equacions, tabulacions i salts 

de pàgina. 

Taules. Pràctica 1. 

Obre un document en blanc amb el word configura la pàgina orientació vertical, marges superior i 

inferior de 2 cm, marges dret i esquerre de 2,5 cm. Insereix la següent taula (11 files x 6 columnes) per 

realitzar el teu horari de classes. Una vegada confeccionat guardar-lo a la carpeta treballs d’informàtica a 

la vostra unitat personal, amb el nom P4-Taula. 

 

HORARI 

Mati Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 

9:00 

     

9:00  

10:00 

     

10:00 

11:00 

     

11:00 

 11:30 

     

11:30  

12:30 

     

12:30  

13:30 

     

Tarda      

15:00  

16:00 

     

16:00 

16:55 

     

“Tahoma” 16. Negreta, centrat 

Fons: “Canela” 

“Arial”14, negreta, centrat 

Fons: “anaranjado claro” 
“Arial”12, negrita, centrat 

Fons: “amarillo claro” 

“Arial” 12, negreta, centrado  

Fons: “ gris 15 %” 

“Arial”12, negreta, centrat 

Fons: “Turquesa claro” 
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Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Institut d’Educació Secundària i 
Superior d’Ensenyaments Professionals 

Institut de Mollet del Vallès 

 

 

Resultat  de la pràctica. 

HORARI 

Mati Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:00 

9:00 

     

9:00  

10:00 

     

10:00 

11:00 

     

11:00 

 11:30 
esbarjo 

11:30  

12:30 

     

12:30  

13:30 

     

Tarda  

15:00  

16:00 

     

16:00 

16:55 

     



Taules. Pràctica 2 

Insereix una taula com la següent  de 4 files x 4 columnes. 

 

Instruments 

Instrument 

primer 

Codi a Instrument 

segon 

Codi c 

Codi b Codi d 

RAPID LENT 

Insereix la següent taula de 3 files x 12 columnes. 

2009 

G
e

n
e

r 

F
e

b
re

r 

M
a

rç
 

A
b

ri
l 

M
a

ig
 

J
u

n
y
 

J
u

lio
l 

A
g

o
s
t 

S
e

te
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o
v
e

m
b

re
 

D
e
s
e

m
b

re
 

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Guarda la pràctica a la carpeta treballs d’informàtica amb el nom P5-Taula. 

 

Taules. Pràctica 3 

Realitza la següent taula corresponent a la Fulla de Repartiment de Feines d’una empresa. 

FULL DE REPARTIMENT DE FEINES 

Projecte: Equip: 

Components: Càrrecs: Data de canvi: 

   

   

   

Responsable: Activitat: Data: 

   

  

  

   

  

  

 

Les característiques de la taula són: 

- Tipus de lletra: Verdana, 11,  i negreta 
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- Gruix de les vores de la taula 2 1/4 . 

- Color del fons de les files: 

 1ª fila: verd. 

 2ª fila: blau cel. 

 3ª i 7ª fila: taronja. 

 

Guarda el document com P6-Taula. 

 

Taules. Practica 4. 

1. Dibuixa una taula de 4 files i 4 columnes. 

 

Fustes dures    

Faig Roure Cirerer caoba 

(foto) (foto) (foto) (foto) 

És una fusta de color 

crema pàl·lid, pesant i 

dura. No és propensa 

a esquerdar-se 

És una fusta de color 

groguenc molt dura i 

de gran resistència a 

l’aigua 

Es tracta d’una fusta 

compacta i tenaç de 

fibra fina. Admet 

poliment 

És una fusta de color 

vermell fosc que 

admet un poliment de 

gran vistositat 

 

2. Modifica al seu aspecte, realitzant els següents canvis. 

 

b) Combina les cel·les de la primera fila. Centra el títol de la taula “Fustes dures”. Converteix el títol 

en majúscules. Posa el títol en negreta. Selecciona com font Arial i grandària 14. Color verd clar. 

c) Centra els noms dels arbres a les seves cel·les. Modifica el tipus de font a Arial i grandària 12, 

color vermell clar. 

d) Troba una foto de cada arbre per Internet  i insereix-la a les cel·les que es troben a sota de cada 

tipus d’arbre (foto). 

e) Justifica el text situat a les cel·les de la darrere fila. Modifica el tipus de font  Impact  i grandària 

11, color blau fosc. 

f) Afegeix un color de fons per cada fila, de la següent forma: 

I. Fons de la primera fila: verd fosc. 

II. Fons de la segona fila: blau fosc. 

III. Fons de la tercera fila: blanc. 

IV. Fons de la quarta fila: Taronja. 

g) Modifica les vores de la taula a 1 1/2 de gruix i color negre. 

3. Guarda el document amb el nom P7-Taula 
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- Resolució. 

FUSTES DURES 

Faig Roure Cirerer Caoba 

    

És una fusta de color 

crema pàl·lid, pesant i 

dura. No és propensa a 

esquerdar-se 

És una fusta de color 

groguenc molt dura i de 

gran resistència a 

l’aigua 

Es tracta d’una fusta 

compacta i tenaç de 

fibra fina. Admet 

poliment 

És una fusta de color 

vermell fosc que admet 

un poliment de gran 

vistositat 

Taules. Pràctica 5. 

1. Realitza una taula semblant a aquesta: 

M
e

s
u
re

s
 d

e
 l
o

n
g

it
u

d
 

Regla graduada  De forma rectangular. 

Normalment de plàstic 

i graduada en 

mil·límetres. 

Cinta mètrica  Cinta de tela, de 

vegades , disposa de 

manovella per recollir-

la. 

Cinta mètrica 

plegable 

 Consisteix en un 

conjunt de lamines de 

fusta o metall que es 

plega mitjançant una 

articulació. 

Cinta mètrica flexible  Cinta d’acer de al 

menys dos metres de 

longitud. Es guarda 

enrotllat amb una 

caixa . 

Calibre. Peu de rei  S’utilitza quan son  

necessàries  mesures 

molt precises. 
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2. Modifica al seu aspecte, realitzant els següents canvis. 

 

a) Combina las cel·les de la primera columna. Centra el títol de la taula 

“MESURES DE LONGITUDS”. Converteix el títol a majúscules. Selecciona 

com tipus de font “Swis721 BlkOul BT” i grandària 12. Color vermell fosc i 

subratllat. 

b) Centra els noms dels dispositius a la seva cel·la i realitza una alineació de 

cel·les. Modificar el tipus de font a Arial Black i grandària 10. Color negre. 

c) Trobeu una foto de cada dispositiu en Internet  i insereix-lo a la cel·la que es 

trobi al costat de cada dispositiu. 

d) Alinea a l’esquerra el text situat a les cel·les de l’ultima columnes. Modifica el 

tipus de font a “Italic” i grandària 10. Color negre i negreta. 

e) Afegeix un color de fons per cada columnes, de la següent forma: 

I. Fons de la primera columna: verd clar. 

II. Fons de la segona columna: blau clar. 

III. Fons de la tercera columna: blanc. 

IV. Fons de la quarta columna: taronja. 

f) Modifica les vores de la taula a 1,5 de gruix i color blau. 

3. Guarda el document amb el nom P8-Taula. 
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- Resolució pràctica 

 

M
E

S
U

R
E

S
 
D

E
 
L
O

N
G

I
T

U
D

 

Regla graduada 

 De forma 

rectangular. 

Normalment de 

plàstic i 

graduada en 

mil·límetres. 

Cinta mètrica 

 Cinta de tela, 

de vegades , 

disposa de 

manovella per 

recollir-la. 

Cinta mètrica plegable 

 Consisteix en un 

conjunt de 

lamines de 

fusta o metall 

que es plega 

mitjançant una 

articulació. 

Cinta mètrica flexible 

 Cinta d’acer de 

al menys dos 

metres de 

longitud. Es 

guarda enrotllat 

amb una caixa 

. 

Calibre. Peu de rei 

 S’utilitza quan 

son  necessàries  

mesures molt 

precises. 
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Taules. Pràctica 6. 

Copia el següent text, respectant el format que te, Utilitza una taula per centrar el tex i les imatges. 

Guardar com P9-Taula. 

 

UNA CÁMARA EN CADA ÉPOCA 

 

Aunque el principio básico de la fotografía es muy simple, con el tiempo se 

han desarrollado complejas máquinas en las que podemos intercambiar los objetivos 

para fotografías, por ejemplo, objetos lejanos o muy pequeños, controlar el tono más 

claro o más oscuro de la copia, etc... 

 

 

◄  Cámara de 

daguerrotipos 

(1938): la técnica 

desarrollada por J. 

Daguerre permitía 

fijar la imagen 

sobre planchas de 

plata. 

 

◄       Cámara reflex de 

35 mm (sistema 

aparecido hacia 1939): 

es el formato más 

extendido, la imagen se 

obtiene en negativos o 

en diapositivas. Un 

revelado posterior 

permite fijar las 

imágenes en la película. 

Cámara de ► 

fotografía 

instantanea 

(1947): a 

diferencia de la 

fotografía de 35 

mm, en este caso 

la imagen que se 

obtiene es 

positiva, sobre 

papel 

 

 

Cámara digital ►   

(2001): a finales del 

siglo pasado 

comenzó a 

extenderse la 

fotografía digital, que 

permite tomar 

fotografías sin 

película 
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Quadre de text 

Quadre de text. Pràctica 1 

1. Realitza el següent mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Modifica l’aspecte , realitzant els següents canvis: 

a) El títol “LES ESTRUCTURES” s’ha de posar amb majúscules, color blau i 

negreta. Font “Comic Sans MS”, grandària 18. El fons del rectangle ha de ser 

de color groc clar; vores blaves, gruix 1,5. 

b) Les paraules “Elements resistents”, “Esforços que suporten” i “Propietat dels 

materials resistents” ha d’estar en minúscules, color negre i negreta. Font 

“Verdana”, grandària 14. El fons del rectangle ha de ser taronja. Vores blau 

turquesa, gruix 1,5. El text ha d’estar centrat. 

c) Les paraules: pilars, bigues, tensors i escaires, s’han de posar amb 

majúscules, color negre i subratllat. Font “Arial”, grandària 11. Fons del 

rectangle groc clar, Vores de color verd , gruix 1,5. 

d) Les paraules tracció, compressió, flexió, cisallament i torsió s’han d’escriure 

amb majúscules, color negre i negreta. Font “Arial”, grandària 11. Fons del 

rectangle blau cel. Vores de color vermell fosc, gruix 1,5. 

 

Les estructures 

 

Elements 

resistents 

Esforços que 

s’han de suportar 

Propietats dels 

materials resistents 

Pilars 

Bigues 

Tensors 

Escaire

s 
Torsió 

Flexió 

Cisallament 

Comprensió 

Tracció 

Elàstic 

Flexible 

Tenaç 

Dur 
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e) Les paraules dur, tenaç, flexible i elàstic, s’han d’escriure amb majúscules, 

color negre i cursiva. Font “Arial”, grandària 11. Fons del rectangle amb color 

rosa fort. Vores de color blau fosc, gruix 1,5. 

4. Guarda el document amb el nom P10-Quadre. 

 

- Resolució pràctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ESTRUCTURES 

 

Elements 

resistents 

Esforços que 

s’han de 

suportar 

Propietats 

dels materials 

resistents 
PILARS 

BIGUES 

TENSORS 

ESCAIRES 

TORSIÓ 

FLEXIÓ 

CISALLAMENT 

COMPRESSIÓ 

TRACCIÓ 

ELÀSTIC 

FLEXIBLE 

TENAÇ 

DUR 
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Quadre de text. Pràctica 2 

1. Realitza el següent esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Guarda el document amb el nom P11-Quadre 

 

 

INTRODUCCIÓ 

A LA 

 TECNOLOGIA 

Prehistoria 

Edat antiga 

Edat Mitjana 

Renaixement 

Revolució 

industrial 

Segle XX 

Segle XXI 

 Control del foc 

 Eines de caça 

 Agricultura 

 

 Aqüeductes 

 Monedes 

 Artesanía del ferro 

 Energia hidràulica 

 Brugola i compàs 

 Cúpules 

 Impremta 

 Navegació 

 Màquina de vapor 

 Fabricació 

industrial 
 Transport 

 Viatges 

aeroespacials 

 Comunicacions 

 Electricitat 

 Electrònica 

 Biotecnologia 

 Energies 

alternatives 

 Nanotecnologia 

“Times New 

Roman”, 12. 

Color de fons 

vermell 

“Arial”, 12 

“Arial Black”, 

12. 

Color de fons 

groc 
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Quadre de text. Pràctica 3 

 

Copia el següent esquema. 

Modifica el seu aspecte utilitzant diferents tipus de lletres, grandària, colors, etc. 

 

 

LA FUSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar la pràctica amb el nom P12-Quadre. 

 

 

 

 

FUSTA 

Obtenció Propietats Classificació Derivats Treball 

 Tala 

 Transport 

 Tall 

 Assecament 

 Densitat 

 Conductivitat 

 Duresa 

 Resistència 

 Dures 

 Toves  

 

 Paper 

 Taules  

artificials 

 Suro 

 Resistència 

 Mesurar i 

marcar 

 Subjectar 

 Tallar 

 Foradar 

 Unir 

 Finalitzar 
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Dibuix. Formes automàtiques 

Formes automàtiques. Pràctica 1 

Realitza el següent esquema. 

 

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipus de lletra “Century Gothic” 11 i negreta. 

- Les paraules DISSENY, PLANIFICACIÓ, CONSTRUCCIÓ i Comprovar funcionament amb 

cursiva. 

- Colors de fons de les autoformes: 

 

 De color verd fosc                 ; de color blau cel.   ; de color taronja clar.  

  

 

; de color groc       ; de color blau      ;  de color verd clar 

 

Guardar com P13-Autoformes. 

 

 

 

 

 

NECESITAT SOLUCIÓ 

CERCÀ 

INFORMACIÓ 

DISSENY PLANIFICACIÓ CONSTRUCCIÓ 
Comprovar 

funcionament 

REALITZACIÓ 

DE LA 

MEMORIA 
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Formes automàtiques. Pràctica 2 

 

Crea el següent esquema, corresponents al cicle de l’aigua, utilitzant “INSERTAR DIAGRAMA U 

ORGANIGRAMA” del menú “Insertar”. 

Insereix imatges al costat dels noms, que tinguin referència amb ells. 

 

CICLE DE L’AIGUA 

 

Guarda la pràctica com P14-Autoformes 

 

 

 

 

 

NEU EVAPORACIÓ 

SOL 

OCEAN 

NUBOLS 

(PLUJA) 



 

 19 

Formes automàtiques. Pràctica 3 

 

Busca una imatge d’un gronxador i afeixés els diferents esforços als que està sotmès. 

Posa-li el títol de ESFORÇOS. 

Omple la imatge amb les fletxes i etiquetes indicant els diferents esforços a que està sotmès un 

gronxador. 

Guarda-la amb el nom P15-Autoformes. 

 

 

ESFORÇOS 

 

 

 

. 

 

 

 

FLEXIÓ 

TORSIÓ 

COMPRESSIÓ 

TRACCIÓ 
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Formes automàtiques: Pràctica 4 

 

Diagrama de fluxos 

 

Un diagrama de fluxos serveix per explicar el procés de fabricació d’un 

objecte, l’esquema de presa de decisió d’una empresa o les activitats que s’han de realitzar per 

obtenir un producte determinat. Utilitza símbols geomètrics que tenen un significat establer.  

 

 

 

 

 

 

Serveix per indicar  

el inici o final d’un 

procés 

 

 

 

 Introdueix una 

pregunta i permet 

diferents solucions 

 Descriu una 

operació del procés 

 

 

 

 

 Connector que 

ofereix diferents 

operacions que es 

poden escollir. 

 Serveix per introduir 

dades, ingredients i 

materials de 

processos 

  

  

Copia el següent diagrama de flujos, respectant els colors. 
a. Tipus de lletra: “Comic Sans MS” 
b. Grandaria de letra: 10 i negreta 
c. Vores de les autoformes: negre. 
d. Gruig de les autoformes: 1 punt. 

 Guarda la pràctica com P16-Autoformes. 

 

 

 

TERMINADOR DECISIÓ 

PROCÉS  

DADES 
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PROCES PER CUINAR UN PLAT DE MACARRONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar com P17-Autoformes 

 

Figures geomètriques 

ACONSEGUIR INGREDIENTS 

POSAR L’AIGUA A BULLIR 

ESPERAR 

NO 

BULL? 

SI 

AFEGIR 

MACARRONS 

ESPERAR 

NO 
SON CUITS? 

SI 

ESCÓRRER 

BARREJAR AMB 

FORMATGE 
TOMAQUET 

NATA 
SALSES 
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Copia el següent esquema. 

Guarda la pràctica com P18-Figures 

MECÀNICA 

ELECTRICITAT INFORMÀTICA 

TECNOLOGIES 

NEUMÀTICA ELECTRÒNICA 
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CARTES 

 

Copia la següent carta comercial amb les següents característiques: 

 Tipus de lletra. “Arial” 

 Grandària: 12 

 Utilitza WordArt per el curs 

 Utilitza marca d’aigua relacionada amb el tema 

 Guarda la pràctica com P19-Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia 

Assumpte: Sol·licitud de pressupost 

Alumnes de 4t de l’ESO 

Centre: IES-SEP Mollet del Vallès 

(Data) 

Dolores Fuertes de Barriga 

Cap de vendes de Ferreteria Tècnica 

Avda. Constitució, 7 

08100 Mollet del Vallès 

A l’atenció de la Sra. Dolores: 
 
Sol·licitem l’enviament del pressupost, condicions de pagament i termini 
d’entrega, per la compra del següent material: 
 

 2 Kg de puntes de cap pla de 2 x 50 mm 
 500 tirafons de cap aixamfranat de 4 x 30 mm 
 100 tirafons de cap aixamfranat de 3 x 25 mm 
 100 barres de silicona termofungible. 
 1 bot de cola blanca per fusta de 750 cc. 

 
 
Atentament: 
Alumnes de 4t de l’ESO 
 
 
 
Signat: (el teu nom) 

Encarregat/da de comandes 
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Inserir fórmules i expressions matemàtiques en 
un document. 
 
Crea una taula per a les formules de les àrees d’algunes figures planes. 
 

 Entra en el programa Microsoft Word. 
 Escriu el títol del document amb format Títol 1: 

 Desplega l’eina  Estil i format. 
 Escull l’estil Títol 1 amb el ratolí. 
 Escriu al document Àrees de figures planes. 

 Centra el títol prement l’eina  Paràgraf centrat. 
 Prem quatre cops la tecla Retorn per deixar diverses 

línies en blanc entre el títol i la taula. 
 Crea una taula de 3 columnes i 7 fileres: 

 Demana - Taula │ Insereix │ Taula – 
 Escriu 3 a la casella Nombre de columnes. 
 Escriu 7 a la casella Nombre de files. 
 Prem el botó D’acord.  

 Dimensiona la taula amb 3 cm d’altura per a les fileres i 4,5 cm 
d’amplada per a les columnes i centra-la en el document: 

 Prem, amb el ratolí, en qualsevol  indret a l’interior de la 
taula. 

 Demana – Taula │ Selecciona │ Taula -. 
 Demana , ara, - Taula │ Propietats de la taula – prem la 

pestanya Fila. 
 A l’opció Mida, esborra’n el contingut de la casella 

Especifiqueu l’alçada i escriu 3 cm (és molt important 
que separis la xifra dels centímetres amb un espai en 
blanc). També desplega la llista de la casella Alçada de 
la fila i escull Exactament.  

 Prem el botó D’acord i observa com ha de quedar. 
 Demana , ara, - Taula │ Propietats de la taula – prem la 

pestanya Columna 
 Esborra el contingut de la casella Amplada preferida i 

escriu 4,5 cm (és molt important separar la xifra de la 
unitat i escriure una coma per a indicar la posició 
decimal).  

 Prem el botó D’acord i observa com ha de quedar. 
 Com encara estarà seleccionada la taula, centra-la amb 

l’eina  Paràgraf centrat. 
 Com encara estarà seleccionada la taula, posa el punter 

del ratolí dintre de la taula i prem el botó dret. 
 Del menú que apareix marca alineació de cel·les i activa 

l’eina Centrar Verticalment (l’eina que està al centre del 
quadre). 
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Omple les cel·les de la taula amb el nom i la imatge de les figures: 
 

 Situa’t a l’interior de la cel·la superior esquerra. 
 Estableix alineació centrada i escriu el nom de la primera figura amb lletra Arial de 12 punts i 

negreta. 
 Fes clic a l’interior de la cel·la superior esquerra amb el ratolí. 
 De l’eina Tipus de lletra, escull el tipus Arial i de Mida del cos de lletra, escull el valor 

12. 
 Escriu Triangle. 

 De la mateixa manera, escriu a les cel·les inferiors d’aquesta columna: 
 Quadrat, rectangle, triangle, trapezi, rombe i cercle. 

 Busca en Internet les figures geomètriques per omplir les cel·les de la segona columna, un 
quadrat, un rectangle, un triangle, un trapezi, un rombe i un cercle. 

 Desa el resultat amb el nom P23-Matemàtiques per no perdre el que ja tens fet. 
 
Escriu a la taula les fórmules de l’àrea de cada figura: 
 

 Situa’t a l’interior de la cel·la superior dreta amb ajut del ratolí. 
 Insereix la fórmula del triangle: 

 Demana – Inserció │Objecte ..-. 
 De la llista Crea’n un nou, cerca Microsoft editor de ecuaciones 3.0. 
 Prem el botó D’acord. 
 Observa que, a la cel·la de la taula, hi ha aparegut un quadre de text dintre del qual s’hi 

veu un rectangle, de línia discontínua, corresponent al quadre d’edició. També ha 
aparegut la barra d’eines Equation que has de fer servir per inserir els símbols i 
plantilles que necessites. 

 Escriu amb el teclat, A= 

 Desplega l’eina  plantilla para fracciones y radicales i escull  Fraccion 
vertical – tamaño normal. Observa que el quadre d’edició té la forma d’una fracció. 

 Escriu la lletra b. 

 Desplega l’eina Simbolos de operadores  i escull el signe de multiplicar x. 
 Escriu la lletra a per completar el numerador de la formula. 
 Prem la Fletxa avall per situar-te a la casella d’edició del denominador. 
 Escriu la xifra 2. 
 Fes clic, amb el ratolí, en qualsevol indret del document fora del quadre d’edició. 

 Observa el resultat obtingut. Ha de ser 2

ab
A




. (triangle) 

 Pots modificar la grandària de la fórmula si la selecciones amb el ratolí i estires dels 
controls que l’envolten. 

 Pots corregir els errors fent doble clic a sobre. Les tecles Supr i de retrocés permeten 
eliminar elements. Les tecles de desplaçament del teclat et permeten moure’t per la 
formula. 

 Situa’t en la cel·la corresponent a la formula del quadrat. 
 Insereix la seva formula: 

 Demana - Inserció │ Objecte -. 
 De la llista Crea’n un nou, cerca Microsoft editor de ecuaciones 3.0. 
 Prem el botó D’acord. 
 Escriu, amb el teclat, A=L. 

 Desplega  l’eina  Plantilla para subíndices y superíndices i escull  
Superindice. 

 Escriu la xifra 2. 
 Fes clic, amb el ratolí, en qualsevol indret del document fora del quadre d’edició. 
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 El resultat obtingut ha de ser 
2LA  .(quadrat) 

 Insereix la formula: 
 Demana – Inserció │ Objecte -. 
 De la llista Crea’n un nou, cerca Microsoft editor de equacions 3.0. 
 Prem el botó D’acord. 
 Escriu, amb el teclat, A=. 

 Desplega l’eina  Caràcters griegos (minusculas) i escull el símbol  Pi 
(minuscula). 

 Desplega l’eina Símbolos de operadores  i escull el signe de multiplicar x. 
 Escriu la lletra R. 

 Desplega l’eina  Plantilla para subindices y superindices i escull  
Superindice. 

 Escriu la xifra 2. 
 Fes clic, amb el ratolí, en qualsevol indret del document fora del quadre d’edició. 

 El resultat ha de ser 

2RA  .(cercle) 

 De forma similar a com has fet aquestes tres fórmules, completa les altres: 

 Per al rectangle la fórmula és abA  . 

 Per al trapezi la fórmula és 2

)( abB
A




. 

 Per al rombe, la fórmula és 2

dD
A




. 

 
 Desa el document: 

 Demana – Fitxer │ Desa -. 
 Tanca el document i surt del Word amb – Fitxer │ Surt -. 



 

 27 

Resolució de la pràctica. 

NOM FIGURA FORMULA DE L’ÀREA 

QUADRAT 

 

2LA   

RECTANGLE 

 

abA   

TRIANGLE 

 

2

ab
A




 

TRAPEZI 

 

2

)( abB
A




 

ROMBE 

 

2

dD
A




 

CERCLE 

 

2RA   
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MÒDUL 1: INICIACIÓ A L'EXCEL 

A) Objectius 
 

Saber el que és i el que significa, si és el cas, saber practicar, adquirir seguretat i destresa en 

els aspectes següents:   

 Llibre de treball.  

 Fulls del llibre.  

 Etiquetes.  

 Cel·la / cel·la activa.  

 Barra de fórmules.  

 Fórmules: Auto suma  

 Edició del contingut d'una cel·la.  

 Rang.  

 Comandaments (per a realitzar una acció específica en una selecció determinada).   

 Copiar i enganxar el contingut d'un rang d'un full de càlcul.   

 Moure o arrossegar dades d'un rang a un altre.   

 Mètode abreviat per a comandaments.  

 Barra d'eines.  

 Quadre per omplir (cuadro de llenado).   

 Inserció i eliminació de files i columnes.  

 Creacions de successions numèriques i textuals per a moviment de cursor.  

 Formats numèrics. Una introducció als més usuals.  

 Els fulls de càlcul per resoldre problemes senzills per tempteig.  

 Introducció a les referències absolutes 
 

B)  Continguts 
 

En aquest mòdul s'han presentat i practicat els conceptes següents:   

 Conceptes bàsics del full de càlcul.   

 Anomenar llibres i fulls.  

 Desar llibres.   

 Retolació i posició espacial dins la cel·la.   

 Fonts, mida i estil de lletra.   

 Modificació de l'amplada d'una columna o l'alçada d'una fila (dimensionar cel·les).   

 Ampliació d'un full de càlcul per files o per columnes.   

 Concepte de rang. Selecció.   

 Copiat de fórmules.   

 Concepte de fórmula. Tipus.   

 Funcions: SUMAR,  PI() i RAIZ().  

 Fer sèries.   

 L'operador de potenciació.   

 Formats numèrics. Agrupament per mils amb o sense decimals. Expressió moneda.  

 Les referències absolutes.  
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 Botons especials de la barra de menú: auto suma, augmentar o disminuir el nombre de 
decimals d'una expressió numèrica. 

 L'error que genera el valor numèric per defecte de les cel·les buides en la divisió: 
#¡DIV/0!. 
 
 

Pràctica 11 

En aquesta pràctica treballareu per primera vegada les accions següents:  

 Anomenar fulls i llibres i desar-
los.  

 Entrar rètols, dades i fórmules.  

 Ajustar la mida de les 
columnes.  

 Copiar dades i fórmules.  

 Intercalar files.  

 Donar diferents formats a les 
cel·les. 

El full que dissenyareu consistirà en elaborar una llista d'un material que farà servir en un centre. El full 

haurà de calcular el cost total d'aquest material. El resultat podria ser semblant a: 

 

Desenvolupament de la pràctica 11 

1. Obrir un llibre nou 

Accediu al menú Archivo | Nuevo. Canvieu el nom del primer full Hoja1 per material. Per fer-

ho: 

 Fent servir el ratolí, porteu la fletxa del cursor sobre l'etiqueta del primer full.  

 Premeu el botó dret del ratolí i trieu l'opció Cambiar nombre, o bé cliqueu dues 
vegades seguides el botó esquerre. 

 Escriviu Material com a nom nou i premeu RETORN (INTRO). 

2. Desar un llibre 

Deseu el llibre anomenant l'arxiu ix-vostrenomxarxa-excel-m1 dins la vostra unitat personal, 

dins la carpeta Docs i d’una subcarpeta anomenada Excel. Per fer-ho: 

 Accediu a Archivo | Guardar como... | Nombre de Archivo: Especifiqueu Ix-
vostrenomxarxa-excel, indiqueu a la finestra Guardar en: el directori i la unitat de disc 
on voleu desar el llibre.  

(Es referirà a aquest procés quan amb el nom genèric es demani anomenar un llibre  o un  

full de càlcul que és nou, o bé desar-lo amb un nom determinat. També se seguirà aquest 

procés quan es vulgui desar amb un altre nom un llibre ja existent).  

3. Posar rètols. 

 Entreu els rètols de la primera fila. Recordeu que l'entrada del contingut d'una cel·la 
sigui text, número o fórmula es valida amb la tecla RETORN (INTRO), encara que 
també, si premem les tecles fletxes per canviar de cel·la, validem el contingut. 

 Entreu els continguts de les columnes A i B. 
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 Ajusteu l'amplada de les columnes segons convingui. En posar el cursor sobre la línia 

divisòria que hi ha al capçal de les columnes, aquest canvia per la icona , que 
mantenint premut el botó esquerre del ratolí i arrossegant el cursor cap a la dreta o 
l'esquerra fareu que l'amplada de la columna augmenti o disminueixi. Aquest mateix 
efecte (variar l'amplada) es pot fer amb les files (variar l'alçada). La variació de l'alçada 
de la fila o l'amplada de la columna també es pot fer mitjançant el menú Formato | Fila | 
Alto... o Formato | Columna | Ancho..., respectivament, fixant l'alçada o l'amplada 
numèricament. Recordeu que, per defecte, si el contingut de la cel·la és textual ocupa la 
part esquerra, mentre que si és un nombre ocupa la dreta.  

 Entreu els nombres del rang C2:D7. (Els preus encara no sortiran amb la unitat 
monetària incorporada. Això ho deixem per a més endavant). Recordeu que un rang 
d'un full de càlcul és un rectangle de cel·les veïnes. En el nostre cas C2:D7 representa 
les cel·les contingudes en el rectangle que té per vèrtexs les cel·les C2 i D7.  

4. Posar Formules. 

 Entreu a la cel·la E2 la fórmula  =C2*D2. No us oblideu de prémer RETORN (INTRO). 
Fixeu-vos com, si teniu seleccionada la cel·la E2, la fórmula apareix en la part superior 
de la pantalla. Aquesta zona s'anomena Barra de fórmules. En aquesta barra 
apareixeran les diferents fórmules seleccionant les diferents cel·les.  

La fórmula =C2*D2 calcula el producte dels continguts de les cel·les C2 i D2, és a dir, el preu 

total dels 30 exemplars.  

 Copieu aquesta fórmula a la resta de materials (al rang E3:E7). Per fer-ho teniu 
diferents possibilitats 
 Seleccioneu la cel·la E2.  
 Accediu al menú Edición | Copiar (o bé directament premeu Ctrl+C)  
 Seleccioneu el rang on voleu fer la còpia (E3:E7).  
 Accediu al menú Edición | Pegar (o bé premeu Ctrl+V) 

 

Si seleccioneu a continuació la cel·la E3 veureu que la fórmula que hi ha no és exactament la 

mateixa que la de la cel·la E2. En fer la còpia, la fórmula original s'ha adaptat a la fila 

corresponent. Per això surt =C3*D3. Mireu el que ha passat en la resta de cel·les d'aquesta 

columna.  

La còpia anterior també l'haguéssiu pogut fer estirant,(prement el botó esquerre del ratolí), el 

petit rectangle negre que apareix a la part inferior dreta de la cel·la inicial, quan aquesta està 

seleccionada. Aquest procediment és més còmode i senzill que l'anterior.  

 Seleccioneu la cel·la E9.  

 Introduïu el valor del cost total. Per fer-ho, premeu el botó de l'autosuma , estant la 
cel·la E9 activada. Apareixerà la fórmula =SUMA(E2:E8) a la cel·la activa i una vora 
mòbil en el rang E2:E8. Observeu que l'autosuma s'aplica sobre el rang E2:E8, quan els 
valors estan en el rang E2:E7. Heu de modificar la fórmula donada per l'autosuma, 
directament sobre el número 8 i substituint-lo per 6. També podíeu redefinir el rang, 
estant la vora mòbil, tot fent clic a la primera cel·la del rang (E2) i sense deixar de 
prémer el botó esquerre del ratolí, l'última cel·la que defineix el rang (E7). Aquesta 
fórmula, que suma els continguts de les cel·les del rang corresponent, també es pot 
introduir escrivint amb el teclat =SUMA(E2:E7), estant la cel·la E9 seleccionada. 

 Seleccioneu el rang A1:E1. Accediu al menú Formato | Celdas | Fuente i trieu l'opció 
Bold (negreta) de la finestreta Estilo. D'aquesta manera feu que els rètols de la fila 1 
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tinguin el format de negreta. També ho podeu aconseguir prement el botó de la barra 
d'eines (part superior de la pantalla) en què surt la lletra N. 

 Seleccioneu A9 i E9 i feu el mateix que a l'apartat anterior. 

 Seleccioneu el rang A1:B7 i accediu al menú Formato | Celdas | Alineación i trieu 
l'opció Centrar en el desplegable que està a l'apartat Horizontal. Així aconseguiu que 
les paraules que hi ha en aquestes cel·les quedin centrades respecte cada cel·la. 

 Seleccioneu el rang D2:E9 i accediu al menú Formato | Celdas | Número. A partir 
d'aquest menú fareu que surti el símbol monetari. Ho podeu fer triant l'opció Moneda 
amb dos decimals (Posiciones decimales) o bé triant l'opció Personalizada per 
accedir a alguna de les opcions en què surti el símbol monetari i els nombres tinguin 
dos decimals. 

5. Desar el full i fer canvis. 

 Deseu el llibre amb Archivo | Guardar o bé prement Ctrl+G. 

 

Pràctica 12 

Es pretén crear un full de càlcul a partir de les dades de quatre cotxes tot terreny 4X4. Es 

compararan cotxes dièsel de cilindrada compresa entre 2400 i 3000 cc, i de potència entre 110 

i 140 Hp, S'intenta fer un banc de proves fictici  en un circuit, per tal de determinar el consum 

de litres que fa cada vehicle, la despesa que té cada un en recórrer el circuit i la despesa total 

de la prova. Les dades del banc de proves són:  

 

 

 

 

 

 

 

 (Les dades que es donen com a quilometratge recorregut són fictícies i s'han donat per poder 

exemplificar la pràctica. Els valors que apareixen a la columna L/100 km és el consum que 

donen les empreses segons normes de la CEE. Les despeses representarien el cost total del 

banc de proves dels quatre cotxes.) 

Desenvolupament de la pràctica 12 

1. Obriu el llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m1 i canvieu el nom del segon full Hoja2 per 
cotxes. Per a fer-ho, cliqueu sobre la pestanya Hoja2 amb el botó dret del ratolí. 
Anomeneu el full cotxes.  

2. Situeu el cursor a la primera fila i entreu els rètols: Marca, Model, Cilindrada, Potència, 
L/100 km, Km, Litres i Cost (respectivament a A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 i H1). Poseu la 
resta de rètols i dades a cada una de les cel·les pertinents.  
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3. Ajusteu l'amplada de les columnes segons convingui. Recordeu posar el l cursor sobre la 
línia divisòria, clicar el botó esquerra del ratolí i arrossegar. 

4. Introduïu les formules pertinents al primer cotxe que donin el consum en litres segons el 
recorregut realitzat i la despesa que això origina si el preu del combustible se suposa que 
és de 1,12 €, és a dir, per saber els litres consumits cal multiplicar el valor del L/100km per 
km recorreguts i dividir-ho per 100. I per saber la despesa del consum (columna Cost), cal 
multiplicar litres consumits en el corregut pel preu del litre del combustible, això és 1,12 €.  

 Entreu a la cel·la G2 la fórmula =E2*F2/100, que dóna la quantitat de litres consumits en 
fer el recorregut. 

 Entreu a la cel·la H2 la fórmula =G2*1,12 que dóna el valor de la despesa per un preu 
del combustible fictici de 1,12 euros per litre.  

5. Esteneu les fórmules introduïdes que fan referència al primer cotxe a la resta de cotxes, és 
a dir, copieu les fórmules del rang G2:H2 al rang G3:H5. 

 Seleccioneu el rang G2:H2.   

 Activeu Edición | Copiar (o fent directament Control+C sobre la zona marcada). 
Observeu que automàticament apareix una vora mòbil.  

 Seleccioneu el rang de destí de les fórmules, és a dir, G3:H5. Sobre la regió 
seleccionada activeu Edición | Pegar (o Control+V).  

(Observeu que no solament s'ha copiat el contingut de les cel·les, sinó la condició de càlcul 

referència d'on és origen la còpia. Així doncs, tenim que la cel·la G3 té la fórmula 

E3*F3/100, la cel·la H3 té G3*1,12, la de G4, E4*F4/100, la d'H4, G4*1,12, i finalment la de 

G5, E5*F5/100,  la d'H5, G5*1,12). 

6. Introduïu el valor de la despesa total del consum de combustible. És a dir, premeu el botó 
de l'autosuma     , estant la cel·la H7 activada. Apareixerà la fórmula =SUMA(H2:H6) a la 
cel·la activa i la vora mòbil en el rang H2:H6. Observeu que l'autosuma s'aplica sobre el 
rang H2:H6, quan els valors estan en el rang H2:H5. Heu de modificar la fórmula donada 
per l'autosuma del rang H2:H6 pel H2:H5, tot clicant directament sobre el número 6 i 
substituint-lo per 5.També podíeu redefinir el rang, estant la vora mòbil,  tot clicant la 
primera cel·la del rang (H2) i sense deixar de prémer el botó esquerre del ratolí, l'última 
cel·la que defineix el rang (H5).  No oblideu d'introduir el rètol Despeses a la cel·la A7. 

 

7. Observeu com s'actualitzen les dades en variar els valor de l/100 km i km inicials.  

 Situeu-vos en una cel·la qualsevol de la columna E o F. 

 Entreu-hi un valor nou i valideu-lo. Observeu com s'actualitzen els resultats de les 
cel·les que contenen una fórmula que depèn de la cel·la que heu modificat. 

 Repetiu l'observació a altres cel·les i amb diversos valors.  

8. Torneu a desar el llibre per enregistrar les dades introduïdes en el full cotxes mitjançant 
Archivo l Guardar o fent Ctrl+G.   
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Pràctica 13  

 

Es proposa fer un estudi demogràfic de la Catalunya Nord mitjançant un full de càlcul. Es 

disposa de les dades que expressen l'evolució demogràfica de la Catalunya Nord durant el 

període 1991-1994; s'han d'obtenir les densitats dels anys 1991 i 1994 i també l'increment de la 

població i de la densitat. Les dades que es donen són: 

 

Desenvolupament de la pràctica 13 

1. Trieu el full ix-vostrenomxarxa-excel-m1 i anomeneu-lo catnord. Deseu el llibre.  

2. Entreu els rètols de la primera fila i de la primera columna i ajusteu l'amplada de cada 
columna segons les necessitats. 

3. Personalitzeu el contingut de la fila que fa referència a "Comarques de Catalunya Nord" 
en  Arial 10 i negreta.  

(Les files del full de càlcul estan numerades sobre un botó. En clicar sobre ell es 

selecciona tota la fila. Diferencieu l'efecte que tindria en seleccionar part de la fila o 

prement sobre el botó numèric de la fila.)   

 Premeu el botó de la primera fila i modifiqueu el format de les cel·les seleccionades 
amb la font de lletra Arial, de mida 10 i color automático. 

 Entreu les dades de Superfície (km2), Població (1991) i Població (1994) teclejant una 
a una les dades de la taula.   

4. Entreu les fórmules de la densitat de 1991 i 1994, de l'increment de la població entre el 
període 1991-1994 i l'increment de la densitat entre 1991-1994. 

 Situeu-vos sobre la cel·la que té per fila el rètol Alta Cerdanya,  i per columna dens91. 
Entreu la fórmula corresponent al quocient entre P1991 i Superfície. És a dir, si dens91 
està a la cel·la E3 la fórmula és =C3/B3.   

 Procediu de la mateixa manera per a Dens94, Inc91-94 i Incdens, que seguint amb la 
mateixa notació que en el cas anterior, és: =D3/B3, =D3-C3 i =G3/B3 (o evidentment 
també =E3-F3). 

 Esteneu les fórmules del punt anterior a la resta de les files. És a dir, seleccioneu el 
rang E3:H3, i feu la còpia. Seleccioneu ara el rang destí E4:H8. Enganxeu la còpia feta 
anteriorment. Una altra manera de fer-ho, potser més còmode, és estirar el rectangle 
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del rang seleccionat on hi ha les fórmules, aquestes es copien automàticament a la 
resta de les cel·les que han quedat englobades dins del rectangle seleccionat. Tingueu 
en compte que per estirar el rectangle que conté les fórmules ho heu de fer a partir del 
punt inferior dret que hi ha en el rectangle, tot col·locant el punter del ratolí a sobre del 
punt esmentat, que aleshores canvia per una creu, prement el botó esquerre del ratolí, i 
sense deixar de prémer, estenent el rectangle a les cel·les on es vol copiar les fórmules. 
En fer l'extensió de fórmules per regions que contenen files o columnes sense 
informació l'Excel considera que tenen, per defecte, el valor 0. Així, el resultat de 
l'operació pot ser 0 o donar error de divisió per 0, això és #¡DIV/0!.   

 

 (Observeu com, en variar les dades d'una cel·la de les columnes B, C i  D s'actualitzen     

automàticament la resta de les dades del full de càlcul). 

5. Introduïu les fórmules de la suma de les columnes corresponent a la Superfície, Població 
(1991) i Població (1994), bé amb el botó d'Autosuma, bé definint directament la suma dels 
valors de les cel·les corresponents. 

6. Expresseu totes les quantitats en format de milers amb dos decimals a excepció de 
Població (1991) i Població (1994), que solament serà en milers i sense decimals.  

 Seleccioneu el rang B3:H10.  

 Trieu a la barra de menú Formato  | Celdas... o Ctrl+1 |  

Un cop dins Formato de celdas, activeu la pestanya Número | Categoría: Número 

trieu la tercera opció de Número negativos, quantifiqueu en 2 decimals en Posiciones 

decimales i activeu l’opció Separador de miles.  Valideu l'elecció prement el botó 

Aceptar.  

 Activeu les columnes P1991 i P1994 i amb el botó        disminuïu el nombre de decimals 
a zero. 

7. Deseu novament el llibre amb les modificacions i actualitzacions que heu realitzat amb 
Archivo | Guardar. 

 

Pràctica 14  

 

Una de les possibilitats del full de càlcul Excel és poder generar diversos tipus de sèries, com ara, sèries 

lineals,  geomètriques, cronològiques per dies de la setmana, per dies laborables, per dies mensuals, per 

mesos, per anys i sèries textuals.  Ara us proposem fer un full que treballi, i que serveixi d’investigació, 

sobre aquestes diverses sèries que genera l’Excel. Aquest full podria ser: 
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Desenvolupament de la pràctica 14 

1. Obriu el llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m1 i canvieu el nom del següent full per successions.  

Si no hi ha més fulls cal afegir-lo, trieu l'opció Insertar | Hoja de Calculo.  Aquesta opció solament 
insereix un full, si voleu que sortim més fulls, per exemple 10 cal que trieu l'opció següent: Herramientas 
| Opciones | General | número de hojas en nuevo libro | 10. Quant obriu un altre llibre sortiran 10 fulls. 

2. Entreu els rètols de les files 1 i 3 i personalitzeu-los segons la taula presentada. 

 Entreu el rètol de la fila 1. No us preocupeu si el text sobrepassa l’amplada de la cel·la. Fixeu-
vos com el rètol de la primera cel·la envaeix la següent. Aquesta cel·la, com que és buida, no 
tapa la part del rètol de la primera. Si no fos així, la segona cel·la ocultaria tot el text que 
l’envaeix. Feu que el tipus de lletra sigui Arial 12, negreta.   

 Escriviu un text o un nombre a la cel·la B1 i observeu què passa. Esborreu-la ara i observeu com 
apareix; es visualitza novament el contingut de la primera.   

 Entreu els rètols de la fila 3. Feu que el format de la lletra sigui Arial, 9, negreta. Ajusteu 
manualment l’amplada de les columnes. 

3. El contingut previst de les deu columnes és el següent:  

A la columna A, successió lineal de primer element 1 i de diferència 3.   
A la columna B, successió lineal de primer element 0 i de diferència -2,5.   
A la columna C, successió geomètrica de primer element 1 i de raó 3.   
A la columna D, successió geomètrica de primer element 1 i de raó -0,5.   
A la columna E, successió cronològica de dies de la setmana. Data inicial Divendres i d’increment 1   
A la columna F, successió cronològica de dies amb data inicial 28/12/00 i d’increment 1.   
A la columna G, successió cronològica de dies laborables amb data inicial 28/12/00 i d’increment 1   
A la columna H, successió cronològica de mesos amb data inicial 28/12/00 i d’increment 1.   
A la columna I, successió cronològica d’anys amb data inicial 28/12/00 i d’increment 1.   
A la columna J, successió textual amb terminació numèrica amb primer element Carme, 10 i 
d’increment 1. 

4. Per a fer-ho procediu de la manera següent: 

 Activeu la cel·la que serà el primer element de la successió. Escriviu l’element inicial.  

 Seleccioneu, amb el primer element de la successió inclòs, el conjunt de cel·les que compondran 
els diferents elements de la successió.   

 Trieu l’opció Edición | Rellenar | Series…. A continuació trieu el tipus de successió (sèrie) de la 
finestra de diàleg. Determineu si la successió és de fila o columna (en el nostre cas totes són de 
Columnas).  

 Per les lineals trieu l’opció Lineal i d’Incremento 3 o -2,5, segons sigui.                                        

 Per la successió de dies de la setmana trieu l’opció Autollenado amb l’Incremento: 1. 

 Per les geomètriques trieu l’opció Geométrica i d’Incremento 3 o -0,5 segons sigui.   

 Per les cronològiques trieu l’opció Cronológica, Unitat de temps: Fecha, Día laborable, Mes i  
Año amb l’Incremento: 1 per a totes elles. 

 Per la successió textual Carme, 10, trieu l’opció Autorrellenar amb l’Incremento: 1   

 Observeu com s’han anat generant cada successió. Aquestes successions són estàtiques o 
dinàmiques? És a dir, en variar el primer element d’una successió s’actualitza la resta dels 
elements de la successió? 

5. Deseu el full de càlcul una vegada efectuat el full successions. 
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Pràctica 15 

 

Una de les possibilitats del full de càlcul és resoldre problemes o situacions per aproximació o 

per tempteig, gràcies al fet que pot actualitzar els resultats quan es varien les dades. Veiem-ne 

una aplicació:  Les edats de tres 

germans, en Pere, la Carme i en Lluís, 

sumen 26 anys. El més gran, en Pere, té 

el triple de l'edat del petit, en Lluís, i la 

de la Carme té el doble de la que tindrà 

en Lluís l'any vinent. Quina edat té 

cadascú?   

 

Un possible full que resolgués el problema per tempteig seria: 

 

Desenvolupament de la pràctica 15 

1. Obriu el llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m1 i canvieu el nom del següent full per el nom 
edat 

2. Poseu els rètols de les files 1 i 3, i de la columna A, i el valor 26, que és una dada fixa per al 
problema plantejat.   

3. Feu que el títol Problema de les edats sigui Arial, 12, negreta.  

4. Entreu les fórmules pertinents i que verifiquin les condicions plantejades en el problema.    

 Introduïu a B4 un valor arbitrari, per exemple 9.   

 Introduïu a la cel·la C4 la fórmula =2*(B4+1), a la D4, =B4*3 i a la D6 =B4+C4+D4 o 
SUMA(B4:D4). 

5. Solucioneu per tempteig el problema, variant el valor assignat al primer germà.   

 Aneu variant el valor de la cel·la B4, que és la incògnita, fins que la suma actual sigui 
26.  

6. Enregistreu el full. 
 

Pràctica 16 

 

Una de les característiques del full del càlcul és que 

les cel·les poden contenir funcions, com s'ha vist amb 

la funció SUMA. Una altra funció és PI(), que dóna el 

valor 3,141592654…, una aproximació a la constant 
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matemàtica       . Encara que aquesta funció no té arguments, són necessaris els parèntesis.  

L'objectiu és fer un full de càlcul, que en entrar-li el valor del radi i l'altura d'un cilindre, doni la 

superfície de la base, la lateral, la total i el volum.  

Un possible full seria: 

Desenvolupament de la pràctica 16 

1. Seleccioneu  el llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m1 

2. Trieu el full Hoja7 i canvieu-li el nom per 
cilindre.  

3. Poseu els rètols i estil de lletra de la columna 
A seguint la mostra donada i adeqüeu 
l'amplada    de les columnes, segons 
necessitats. 

4. Entreu els valors de les dades inicials (el radi i 
l'altura) i les fórmules pertinents per 
determinar  la superfície d'una base, la 
superfície lateral, la total i el volum d'un 
cilindre. Utilitzeu la funció Pi() 

 Entreu les dades corresponents al radi (5) 
i l'altura del cilindre (9).  

 Entreu les fórmules:  

=PI()*B3^2 per a la superfície de la base (cal recordar que el símbol que es fa servir 

per indicar una potència és ^).  

=2*PI()*B3*B4 per a la superfície lateral.  

=2*B6+B7 per a la superfície total.  

=B6*B4 per al volum. 

5. Varieu els valors del radi i l'altura, i observeu el funcionament del full. Finalment enregistreu 
el llibre 

6. A continuació donareu nom a algunes cel·les i veureu com queden les fórmules.  

 Seleccioneu la cel·la B3.  

 Aneu a Insertar | Nombre | Definir , escriviu el nom de la cel·la que serà Radi i premeu 
Aceptar. Aquesta cel·la es diu a partir d'ara Radi i d'aquesta manera ens podem referir 
a ella. Fixeu-vos que, si manteniu seleccionada aquesta cel·la, en la finestra de la part 
superior de la pantalla (cuadro de nombres) apareix el seu nom.   

 Seleccioneu la cel·la B4.  

 Feu clic a sobre el desplegable Cuadro de nombres i teclegeu el nom Altura.   

    Feu el mateix amb les cel·les B6, B7, B8 i B9, anomenant-les com Base, Lateral,  Total i 
Volum, respectivament.  

Les fórmules que havíeu entrat abans ara es podrien tornar a escriure substituint la referència a 

cada cel·la pel seu nom corresponent. Això també es pot fer d'una sola vegada:  

7. Aneu a Insertar | Nombre | Aplicar .  

8. Seleccioneu tots els noms de les cel·les que surten i premeu Aceptar.  

9. Observeu com han quedat les fórmules.  



MÒDUL 2: FORMAT I FÓRMULES 

 

1. Objectius 
 

Practicar i adquirir seguretat en els següents aspectes:  

 Diferències i característiques de les referències absolutes i relatives.  

 Criteris d'ús en les fórmules de les referències absolutes i relatives.  

 Utilització de referències mixtes (absolutes i relatives).  

 Generació de fórmules per referència directa de la cel·la o rang.  

 Les funcions corresponents a l'arrel quadrada, l'exponenciació, mitjana, màxim i mínim.  

 Els diversos formats en què es pot expressar un nombre.  

 Presentació d'un full de càlcul: l'engraellat i l'ombrejat.  

 Utilització de fórmules que incloguin un condicional. .  

 Creació d'aspecte de profunditat en la presentació mitjançant vores de diferents colors.  

 Protecció del contingut d'un full. 
 

2. Continguts 
 

En aquest mòdul heu adquirit i practicat els conceptes següents:  

 Retolació adequada dels fulls de càlcul amb el menú Formato o directament amb els botons 
de la barra d'eines.  

 Diferenciació entre referències absolutes i relatives a l'hora de copiar fórmules. Necessitat 
d'utilitzar en alguns casos les referències absolutes o mixtes.  

 Introducció de fórmules per referència directa de cel·la o rang.  

 Fórmula de l'arrel quadrada, exponenciació, promig, màxim i mínim.   

 Utilització d'un condicional.  

 Els diferents formats amb què es pot expressar un nombre.  

 Disseny de fulls de càlcul: amb o sense engraellat i color de regions.  

 Creació d'aspecte de profunditat en la presentació mitjançant vores de diferents colors.  

 Protecció de cel·les 
 

Pràctica 21 

 

L'objectiu del present exercici és construir una taula de factorials 

de l'1 al 15. El factorial d'un nombre natural es defineix com el 

producte d'ell mateix per tots els que el precedeixen (Ex. 4! = 

4*3*2*1). Pot obtenir-se a partir del factorial del nombre anterior: 

n! = n(n-1)! essent 1! = 1. La pràctica també dóna a conèixer la 

funció FACT d'Excel que calcula automàticament el factorial d'un 

nombre.  

 

El resultat de la pràctica serà similar al següent: 
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Aquesta pràctica també us servirà per provar les diferents formes de presentar els nombres. 

Recordeu que al menú Formato | Celdas | Número... trobareu les opcions possibles.  

 

Desenvolupament de la pràctica 11 

1. Creeu un llibre de treball nou. Deseu-lo amb el nom de ix-vostrenom-excel-m2.  

2. Anomeneu el primer full del llibre amb el nom Factorial.  

3. Desactiveu la visió de la quadrícula del full Factorial desactivant l'opció Líneas de división 
del menú Herramientas | Opciones | Ver. 

4. Modifiqueu l’amplada de la columna A a 4 unitats i la columna B a 25 unitats. 

 Activeu l'opció Formato | Columna | Ancho i fixeu els valors 4 i 25. 

5. Retoleu de forma adequada les files 1 i 3. Una vegada entrats els rètols n i n! caldrà que 
activeu l'opció Horizontal: Derecha del menú Formato | Celdas | Alineación. 

Moltes de les accions que aquí vénen descrites accedint als menús del programa poden 

realitzar-se utilitzant el botó dret del ratolí que ofereix un menú superposat amb les opcions 

disponibles en cada circumstància 

6. Genereu la successió de valors 1...15 del rang A4:A18 com a sèrie. Per fer-ho introduïu els 
primers dos elements de la successió, seleccioneu el rang A4:A5 que inclou els elements 1 
i 2, cliqueu sobre el vèrtex inferior dret del marc que ressalta el rang i estireu el marc fins 
que cobreixi la totalitat del rang desitjat (A4:A18). 

La pràctica 4 del mòdul 1 descriu un procediment alternatiu per generar successions basat en 

introduir el primer element de la successió i en les opcions del menú Edición | Llenar | Series. 

7. Introduïu a la cel·la B4 un 1 i a la cel·la B5 la fórmula =A5*B4. Copieu l'esmentada fórmula 
sobre el rang B6:B18. 

Per realitzar la còpia d'una fórmula sobre un rang podeu seguir un procediment similar al 

descrit al paràgraf anterior: seleccioneu la cel·la o cel·les que contenen les fórmules, cliqueu 

sobre el vèrtex inferior dret del marc que ressalta el rang i estireu-lo fins que cobreixi la totalitat 

del rang on desitgeu fer la còpia. 

8. Adoneu-vos que a la cel·la B18 no apareix l'expressió numèrica 1307674368000, sinó 
l'expressió 1,30767E+12 (expressió en format científic de l'anterior). 

Els nombres expressats amb notació científica estan formats per un nombre decimal, la 

part entera del qual té només una xifra i la lletra E seguida d'un nombre enter. En realitat 

aquesta lletra simbolitza el producte del nombre decimal per una potència de 10, l'exponent 

del qual és el nombre enter que segueix a la lletra E. Així 2,40E+1 = 24,00; 1,31E+12 = 

1310000000000; 1,23245E-03 = 0,00123245. 

El full de càlcul Excel té definit, per defecte, el format dels nombres en General, però qualsevol 

valor numèric que superi els 11 dígits l'expressa en format científic, arrodonint els decimals 

entre 0 i 7 dígits.. 
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9. Feu que l'expressió de la cel·la B18 s'assembli a (es visualitzi com) els valors que 
apareixen al rang B4:B17. Això ho aconseguireu fent que la cel·la B18 sigui activa, triant 
Formato | Celdas | Número, escollint la categoria Número, O a la casella Posiciones 
decimales i prement el botó Aceptar. 

10. Observeu que el valor de la cel·la B18 no és el mateix que hi havia al paràgraf anterior. 
Amb les diferents notacions es pot perdre la visió d'algunes xifres, però l'ordinador les 
continua guardant. 

Si l'amplada de la columna no permet la visualització completa del nombre, el sistema el 

visualitza en format científic, però si l'amplada no permet ni aquest format, el sistema fa que 

aparegui l'expressió ####. Sigui quin sigui el format amb què el sistema expressi un nombre, el 

seu valor numèric no s'altera ni es modifica encara que aparentment ho faci. 

11. Modifiqueu l'amplada de la segona columna manualment estrenyent-la i després ampliant-
la. (recordeu la pràctica 2 del mòdul 1). 

12. Observeu les diversos formats amb què el sistema expressa els valors numèrics. 

13. Modifiqueu el format numèric del rang B4:B18 per tal que els nombres estiguin agrupats en 
milers i amb dos decimals. 

 Estant actiu el rang B4:B18, trieu Formato | Celdas | Número, escolliu la categoria 
Número, fixeu el valor 2 a la casella Posiciones decimales i activeu l'opció Usar 
separador de miles (.). 

14. Feu que el format numèric del rang B4:B18, que està agrupats en milers, s'expressi sense 
decimals. 

 Estant actiu el rang B4:B18, trieu Formato | Celdas | Número, escolliu la categoria 
Número i fixeu el valor 0 a la casella Posiciones decimales. Alternativament podeu 
prémer el botó        dues vegades. 

15. Observeu què passa en fer que l'amplada de la columna B sigui 10. 

16. Practiqueu algunes altres opcions del menú Formato | Celdas | Número... i traieu les 
vostres pròpies conclusions. 

17. Doneu un fons groc clar al rang A1:B18. 

 Per aconseguir-ho seleccioneu el rang A1:B18 i activeu l'opció Formato | Celdas | 
Trama i seleccioneu el color groc clar. 

18. Deseu el full de càlcul amb el format numèric general, excepte la cel·la B18, que ha d'estar 
en format fix i sense decimals. 

 

La funció FACT 

La part primera d'aquest exercici ha permès calcular el factorial d'un nombre obtenint el 

factorial d'un nombre a partir del factorial del nombre anterior. Excel disposa de la funció FACT 

que realitza els càlculs automàticament. El 

coneixement d'aquesta funció és l'objecte 

d'aquesta part de la pràctica.  

El fragment de full corresponent serà el 

següent: 

 

1. Retoleu de forma adequada les cel·les C3 i D3.  
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2. Situeu a la cel·la C4 un nombre del qual desitgeu calcular el seu factorial (per exemple 12).  

3. Situeu a la cel·la D4 la fórmula =FACT(C4) que calcula de forma automàtica el factorial d'un 
número.  

4. Modifiqueu el valor de la cel·la C4 i observeu els resultats.  

5. Doneu un fons groc clar al rang C1:D4.  

6. Deseu el full de càlcul amb les noves modificacions. 
 

Pràctica 22 

 

Una antiga llegenda parla del pagament que un rei havia d'efectuar a un noble. Aquest li va 

demanar grans de blat segons la relació següent: un gra per la primera casella d'un tauler 

d'escacs, el doble per a la segona casella, el doble d'això per a la tercera i així de forma 

successiva fins arribar a l'última casella del tauler.  

L'objectiu d'aquesta pràctica és crear un full de càlcul, anàleg al de la figura, que reflecteixi 

aquesta situació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament de la pràctica 12 

1. Seleccioneu el segon full de llibre ix-vostrenom-excel-m2. Anomeneu-lo Escacs. 

2. Desactiveu la visió de la quadrícula. 

3. Dimensioneu les columnes de la A a la H per tal que totes tinguin 8 unitats. 

4. Introduïu el rètol de la cel·la A1.  

5. Introduïu un 1 a la cel·la A3.  

6. Situeu a la cel·la B3 la fórmula =A3*2. Copieu-la sobre el rang C3:H3. Això completa el 
resultat de la primera fila.  

7. Situeu a la cel·la A4 la fórmula =H3*2.  

8. Seleccioneu el rang B3:H3 i copieu-la sobre el rang B4:H4. Això completa el resultat de la 
segona fila.  

9. Seleccioneu el rang A4:H4 i copieu-la sobre el rang A5:H10. Això completa el resta del full.  

10. Doneu un fons groc clar al rang A1:H10. 

11. Dibuixeu una vora de color negre i de gruix mig a tot el full. Per fer-ho activeu l'opció 
Contorno del menú Formato | Celdas | Borde i seleccioneu el gruix adequat.  

12. Enregistreu el full. 
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Observeu la rapidesa amb què s'incrementen els valors de les cel·les. A partir d'una cel·la 

donada els valors es representen en format científic ja que no es disposa de prou espai per 

representar-los en el format habitual. 

 

Pràctica 23 

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és construir una 

taula de multiplicar de doble entrada. Per 

portar-ho a terme caldrà utilitzar 

adequadament en les fórmules, referències 

absolutes i relatives.  

 

El resultat serà semblant al següent: 

 

Desenvolupament de la pràctica 13  

1. Seleccioneu un nou full del llibre ix-vostrenom-excel-m2. Anomeneu-lo Multiplicar. 

2. Desactiveu la visió de la quadrícula. 

3. Reduïu l'amplada de les cel·les fins que siguin de 4 unitats. 

 Seleccioneu tot el full clicant la casella de l'angle superior esquerre del full.  

 Fixeu una amplada de 4 unitats amb l'opció Formato | Columna | Ancho.  

4. Situeu el rètol "Taula de multiplicar" a la cel·la A1. Doneu-li els atributs Arial de grandària 18 
amb negreta. 

 Teclegeu el rètol. Seleccioneu la cel·la A1 i fixeu els atributs indicats mitjançant els 
botons de la barra d'eines:  

5. Observeu que l'alçada de la fila s'ha modificat ajustant-se a la mida del rètol que hem 
introduït. 

6. Empleneu amb la sèrie 1..10 el rang A4:A13. 

7. Empleneu amb la sèrie 1..10 el rang B3:K3. 

8. Poseu en negreta els capçals de fila (rang A4:A13) i de columna 
(rang B3:K3). 

9. Situeu a la cel·la B4 la fórmula adequada per tal d'obtenir el seu valor 
com a producte del contingut del capçal de la seva fila (A4) i de la 
seva columna (B3). Cal que aquesta fórmula pugui copiar-se sobre el 
rang B4:K13 de forma que el resultat mantingui el mateix criteri (fila per columna). 

La fórmula A4*B3 no és correcta ja que cal tenir cura de les referències absolutes i relatives 

necessàries. En A4 serà absoluta la referència a A (primera columna), ja que per obtenir 

qualsevol producte caldrà multiplicar sempre la primera columna per la tercera fila. El 4 és 

una referència relativa (dependrà de la fila on s'estigui). En B3 serà absolut el 3 (tercera fila) 

i relativa la B (dependrà de la columna on s'estigui). La fórmula que s'ha d'introduir serà, 

com a conseqüència, $A4*B$3 (absolutes amb $ la primera columna i la tercera fila). 
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10. Copieu l'esmentada fórmula sobre el rang B4:K13. 

 Situeu el cursor en B4.  

 Copieu la fórmula amb l'opció Edición | Copiar o prement 
CTRL+C.  

              el rang B4:K13 amb el ratolí o prement la tecla Majúscules i 

les tecles de cursor. 

 Enganxeu la fórmula amb l'opció Edición | Pegar o prement 
CTRL+V. 

11. Com a punt últim poden realitzar-se aspectes merament decoratius. 

 Doneu un fons groc clar al rang A1:L14. 

 Dibuixeu un marc negre envoltant el full (rang A1:L14). 

 Seleccioneu el rang A1:L14. Activeu l'opció Formato | 
Celdas | Borde.... i seleccioneu les opcions Contorno, 
Color Negro i la tercera de les opcions d' Estilo  

 Dibuixeu la línia blanca de separació entre les files 2 i 3. 

 Seleccioneu el rang A2:L2. Activeu l'opció Formato | Celda | Borde...., seleccioneu 
l'estil de línia indicat a la figura 

      escolliu el color blanc i premeu el botó de línia inferior              

      i   Aceptar  

 Dibuixeu les línies verticals i horitzontals per tal d'emmarcar les cel·les amb les dades. 

 Dibuixeu una línia marró a la part superior del rang B4:K4 amb les opcions 
del quadre de diàleg Formato | Celdas | Borde. Cal escollir l'estil de línia 
indicat a la figura el color marró i prémer el botó de línia superior     

 Dibuixeu una línia marró a la part esquerra del rang B4:B13. 

 Dibuixeu una línia blanca a la part inferior del rang B13:K13. 

 Dibuixeu una línia blanca a la part dreta del rang K4:K13. 

12. Enregistreu el full. 

13. Modifiqueu el full de càlcul anterior per tal que la taula de multiplicar tingui com a 
multiplicadors factors variables tal com es suggereix a la següent figura: 

 

Pràctica 24 

 

S'han recollit les temperatures 

enregistrades al llarg d'una setmana 

a intervals de 4 hores. Interessa 

conèixer per cada dia la temperatura 

mitjana, la màxima i la mínima dels 

valors registrats. També interessa la 

temperatura mitjana al llarg de la 

setmana per a cada una de les hores 
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disponibles. Construïu un full de càlcul adequat utilitzant la funció PROMEDIO que calcula la 

mitjana aritmètica, la funció MAX que calcula el valor màxim i MIN que calcula el valor mínim. 

 

Desenvolupament de la pràctica 14 

1. Seleccioneu un nou full del llibre ix-vostrenom-excel-m2. Anomeneu-lo Temperatures. 

2. Desactiveu la visió de la quadrícula. 

3. Modifiqueu l'amplada de les columnes per tal que la A sigui de 8 unitats, de la B a la H de 6 
unitats i la I de 10 unitats. 

 Seleccioneu la columna A i fixeu una amplada de 8 unitats amb l'opció Formato | 
Columna | Ancho.  

 Seleccioneu les columnes B fins la H i fixeu una amplada de 6 unitats.  

 Repetiu el procés amb la columna I i 10 unitats.  

4. Situeu el rètol "Temperatures al llarg d'una setmana" a la cel·la A1. Doneu-li els atributs 
Arial de grandària 14 amb negreta. 

 Teclegeu el rètol. Seleccioneu la cel·la A1 i 
fixeu els atributs indicats mitjançant els 
botons de la barra d'eines: 

5. Entreu les retolacions de la fila 3 i de les cel·les A12, A13, A14 i I11. Els atributs són Arial 
de grandària 10, negreta i alineació dreta. 

6. Entreu les hores del rang A4:A9. Observeu que formen una successió i, per tant, les podeu 
introduir per fórmula o extrapolant per còpia el contingut de les dues primeres cel·les.  

7. Entreu les temperatures registrades al rang B4:H9.  

8. Situeu les fórmules següents a les cel·les indicades:  Cel·la  Fórmula 
                                                                                       B12             =PROMEDIO(B4:B9) 
                                                                                       B13      =MAX(B4:B9) 
                                                                                       B14             =MIN(B4:B9) 

9. Copieu-les sobre el rang C12:H14. 

10. Fixeu un decimal per visualitzar les temperatures mitjanes del rang B12:H12. 

 Seleccioneu el rang B12:H12, activeu el menú Formato | Celdas | Número... , escolliu 
la categoria Número i fixeu el valor 1 a la casella Posiciones decimales. 
Alternativament  podeu ajustar el nombre de decimals amb els el botons:            i          

11. Entreu a la cel·la I4 la fórmula =PROMEDIO(B4:H4). 

12. Copieu-la sobre el rang I5:I9. 

13. Fixeu un decimal per visualitzar les temperatures mitjanes del rang I4:I9. 

14. Entreu a la cel·la I12 la fórmula =PROMEDIO(B12:H12) que ofereix la 
mitjana setmanal de temperatures. Fixeu un decimal per visualitzar-la. 

15. Entreu a la cel·la I13 la fórmula = MAX(B13:H13) que ofereix la 
temperatura màxima registrada al llarg de la setmana. 

16. Entreu a la cel·la I14 la fórmula = MIN(B14:H14) que ofereix la 
temperatura mínima registrada al llarg de la setmana. 

17. Poseu en negreta les cel·les del rang I12:I14. 

18. Doneu un fons groc clar a les cel·les del rang A1:I14. 

19. Dibuixeu un marc negre envoltant el full (rang A1:I14). 

20. Dibuixeu la línia blanca de separació entre les files 2 i 3. 
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 Seleccioneu el rang A2:I2. Activeu l'opció Formato | Celdas | Borde... , seleccioneu 
l'estil de línia indicat a la figura, escolliu el color blanc i premeu el botó de línia inferior         
. i Aceptar. 

21. Dibuixeu les línies verticals i horitzontals per tal d'emmarcar les cel·les 
amb les dades. 

 Dibuixeu una línia marró a la part superior del rang B4:H4 amb les 
opcions del quadre de diàleg Formato | Celdas | Borde. Cal escollir 
l'estil de línia indicat a la figura  el color marró i prémer el botó de 
línia superior  

 Dibuixeu una línia marró a la part esquerra del rang B4:B9.  

 Dibuixeu una línia blanca a la part inferior del rang B9:H9.  

 Dibuixeu una línia blanca a la part dreta del rang H4:H9.  

22. Enregistreu el full. 

23. Modifiqueu algunes de les temperatures i comproveu com varien les mitjanes, màxims i 
mínims reflectits al full. 

  

Pràctica 25 

 

Es disposa d'una cartolina de 50 cm de llarg per 24 

cm d'ample, per  construir una capsa sense tapa. 

Per fer-ho cal retallar petits quadrats iguals a les 

cantonades.  

 

Els costats d'aquests quadrats es transformaran en 

l'altura de la capsa.  

 

 

 

 

Construïu un full de càlcul que 

reflecteixi les dimensions de la 

capsa, la superfície de la base i el 

volum en funció del costat dels 

quadrats retallats. Això permetrà 

obtenir una primera informació de 

l'altura adequada per aconseguir un 

volum màxim.  

 

La figura adjunta és una possible solució: 

Consideracions prèvies  
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Aquest és un problema que en matemàtiques s'anomena "de màxims i mínims". Per resoldre'l, 

en matemàtiques es farien servir eines de càlcul infinitesimal, com les derivades. En canvi, amb 

aquest full de càlcul en podem tenir una aproximació acceptable, pel mètode del tempteig. Cal 

remarcar que la solució que trobem és entera i la vertadera solució no té per que ser-ho. A 

més, podem aconseguir simular diferents "capses", en variar les dades de les cel·les E3 i E4.  

 

Us trobareu per primer cop amb la funció SI( ; ; ). Vegem el seu significat. Si escrivim, SI 

(condició; expressió 1; expressió 2) en una cel·la, quan la condició s'acompleixi, es calcularà 

l'expressió 1; en cas contrari, l'expressió 2. Observant l'exemple de la pràctica, acabareu 

d'entendre el seu significat. 

 

Desenvolupament de la pràctica 15 

1. Seleccioneu un full del llibre ix-vostrenom-excel-m2. Anomeneu-lo Capsa. 

2. Desactiveu la visió de la quadrícula.  

3. Introduïu les retolacions de les files 1, 2 i 5 amb els seus atributs.  

4. Introduïu a la cel·la D3, Longitud:. Introduïu a la cel·la D4, Amplada:.  

Doneu-li els atributs adequats.  

5. Introduïu a les cel·les E3 i E4 les dimensions de la cartolina (50 i 24 per exemple).  

6. Entreu-hi les retolacions de la fila 6 i alineeu-les a la dreta per tal que quedin més 
centrades respecte als nombres que escriureu a sota. 

 Seleccioneu-ne el rang B6:F6.  

 Activeu els atributs negreta i subratllat.  

 Seleccioneu l'opció Formato | Celdas | Alineación | Horizontal | Derecha.  

7. Introduïu la successió d'altures 1..12 a les cel·les B7:B18.  

8. Introduïu a les cel·les C7, D7, E7 i F7 les fórmules per tal de calcular el llarg, 
l'amplada, la superfície de la base i el volum de la capsa:  

Cel·la  Fórmula  

C7  =E$3-2*B7   

D7  =E$4-2*B7   

E7  =C7*D7   

F7  =E7*B7 

9. Copieu-les sobre el rang C8:F18.  

10. Introduïu a la cel·la G8 la fórmula =SI(F8>F7;"+";"-").  

(Si el valor d'F8 és més gran que el d'F7, significa que el volum ha augmentat en passar 

el costat del quadrat d'1 a 2 cm. En aquest cas, hi escriurà un "+". En el cas contrari, 

escriurà un "-"). 

11. Copieu l'esmentada fórmula sobre el rang G9:G18. 
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(Analitzant la columna G pot observar-se amb rapidesa on hi ha un aparent canvi de 

comportament. Amb aquestes dades inicials (50 i 24), el volum màxim s'assoleix amb 

una altura igual a 5: és l'últim + de la columna G). 

12. Per acabar poden realitzar-se aspectes merament decoratius.  

13. Doneu un fons groc clar al rang A1:H19.  

14. Dibuixeu un marc negre envoltant el full (rang A1:H19).  

15. Doneu un fons blanc a les cel·les E3 i E4 per tal de destacar que les seves dades 
poden ser modificades per tal de resoldre altres casos. 

 Seleccioneu el rang E3:E4. Activeu l'opció Formato | Celdas | Diseño. Trieu el color 
blanc del quadre de colors disponibles. 

16. Seleccioneu el rang G8:G18 i emmarqueu els resultats de la comparació (+ o -). 

 Per fer-ho activeu les opcions Contorno i Interior del menú Formato | Celdas | 
Bordes. Escolliu el color negre i l'estil de línia per defecte.  

17. Reduïu l'amplada de la columna G a 3 unitats i la columna H a 2 unitats.  

18. Centreu el contingut del 
rang G8:G18.  

19. Enregistreu el full.  

20. Modifiqueu l'amplada i la 
longitud de la cartolina 
(cel·les E3 i E4) i observeu 
el comportament del full.  

21. Modifiqueu el full de càlcul 
anterior per tal que la 
gamma d'altures pugui ser 
variable permetent 
investigar amb major 
precisió el volum òptim. El 
valor del pas es dedueix 
dels extrems inferior i 
superior i del nombre de 
files del rang B10:F20 (11 a l'exemple). La figura següent descriu aquesta situació: 

 

Pràctica 26  

 

De vegades, pot ser útil saber com varia una 

funció contínua en un interval concret. Quan es 

recorre un interval d'esquerra a dreta, la funció pot 

o no créixer. Si és així, es diu que la funció és 

creixent; en cas contrari, és decreixent. Ara bé, hi 

ha punts on la funció passa de creixent a 

decreixent i viceversa. En el primer cas es diu que 

en aquest punt la funció assoleix un màxim i en 

l'altre cas, un mínim. Es proposa fer un full de 
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càlcul que indagui, concretant l'interval, els possibles punts que poden ser màxim o 

mínim de la funció Y= (X^2 - 4)^2+1.  

 

Aquest full podria ser com el de la imatge. 

 

Consideracions prèvies 

 

Aquest exemple mostra un sistema molt rudimentari de calcular màxims i mínims d'una 

funció. L'anàlisi matemàtica ofereix eines basades en la derivació de la funció i la 

resolució d'equacions que permeten una aproximació més rigorosa.  

 

L'expressió que hauria de resoldre l'exercici hauria de ser semblant a: 

 "si es verifica la condició de màxim (o mínim), escriu Màxim (o Mínim) si no, 
escriu un espai en blanc":  

És a dir,  

 SI (condició màxim; "Màxim"; " ")  

 SI (condició mínim; "Mínim"; " ") 
La condició de màxim (o mínim) es pot concretar en aquell punt on la funció pren un 

valor més gran (o més petit) que el valor que pren en els punts immediatament anteriors i 

posteriors.  

 

Mitjançant la funció Y es fa la unió de diferents expressions. La seva sintaxi és:  

 Y( cond1; cond2; cond3; ...; cond-n)  
 

És a dir, la condició final és aquella que verifica simultàniament les condicions cond1, 

cond2,..., cond-n. Així, en les condicions de la pràctica seria: 

 SI (Y(cond1;cond2); "Màxim"; " ")  

 SI (Y(cond1;cond2); "Mínim"; " ") 
 

Desenvolupament de la pràctica 16 

1. Seleccioneu un full del llibre ix-vostrenom-excel-m2. Anomeneu-lo Max_Min. 

2. Desactiveu la visió de la quadrícula.  

3. Dimensioneu les columnes per tal que A tingui 22 unitats, B i C 10 i D i E 8.  

4. Introduïu els rètols de la primera columna i de la setena fila.  

5. Introduïu a la cel·la B2 la definició de la funció a representar Y=(X^2 - 4)^2+1.  

6. Introduïu a la cel·la B4 el valor -2,5 com extrem inferior de l'interval a analitzar.  

7. Introduïu a la cel·la B5 el valor 0,5 com increment per definir la seqüència de valors 
on serà avaluada la funció. 

8. Situeu a la cel·la B8 el valor fixat com primer valor de l'interval mitjançant la fórmula 
=B4.  
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9. Introduïu a la cel·la B9 la fórmula =B8+B$5 per tal d'obtenir la segona abscissa on la 
funció serà avaluada. 

10. Copieu la fórmula de la cel·la B9 sobre el rang B10:B20.  

11. Introduïu a la cel·la C8 la expressió =(B8^2 - 4)^2+1. Per tal de calcular la imatge de la 
primera de les abscisses. Copieu aquesta expressió sobre el rang C9:C20.  

12. Observeu la taula de valors de la funció obtinguda per un conjunt d'abscisses 
prefixat. Interessa situar a les columnes D i E les fórmules que permetin detectar els 
possibles mínims i                   màxims de la funció. Per fer-ho cal seguir els següents 
apartats. 

13. Introduïu a la cel·la D9 la fórmula =SI(Y(C8>C9;C10>C9);"Mínim";""). Aquesta 
expressió detecta un possible mínim de la funció si el valor de la cel·la C9 és inferior 
als valors anterior (C8) i posterior (C10). Copieu la fórmula sobre el rang D10:D19.  

14. De manera anàloga introduïu a la cel·la E9 l'expressió 
=SI(Y(C8<C9;C10<C9);"Màxim";"") Per tal de detectar els possibles màxims. Copieu 
la fórmula sobre el rang E10:E19.  

15. Doneu un fons groc clar al rang A1:E20.  

16. Dibuixeu una vora de color negre al rang A1:E20.  

17. Enregistreu el full.  
 

La funció introduïda presenta un possible màxim per als valors de les abscisses -2 i 2 i 

un possible màxim per al valor 0. Aquesta mecànica és, només, aproximada. Si volem 

obtenir amb major precisió al valor de l'abscissa corresponent a un màxim o mínim cal 

modificar els valors de les cel·les B4 i B5 per tal d'analitzar amb més cura l'interval on, 

en principi, es troba aquest extrem relatiu (màxim o mínim).  

 

Si volem analitzar una altra funció diferent serà necessari canviar el contingut del rètol 

de la cel·la B2 i el contingut de les fórmules de les cel·les C8:C20. 
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TEMA 3: GRÀFICS 

A) Objectius 

 

En aquest mòdul heu adquirit i practicat els conceptes següents: 

 Creació de gràfics a partir d'un full de càlcul.  

 Connexió entre fulls de càlcul i gràfics.  
 

B) Continguts 
 

 Crear una plantilla per a l'entrada de dades i utilitzar posteriorment els gràfics per 
visualitzar els resultats obtinguts. 

 Representar gràficament una funció. 

 Comparar  gràfics diferents. 
 

 

Pràctica 31 

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és crear una plantilla per a l'entrada de dades d'una 

experiència i utilitzar posteriorment els gràfics per visualitzar els resultats obtinguts. 

      

L'experiència consisteix a llençar a l'aire, simultàniament, 6 monedes i comptar el nombre de cares que 

apareixen. Cada grup d'alumnes realitza l'experiència 100 vegades i anota els resultats. El full ha de recollir els 

resultats de 5 grups, acumular-los i analitzar-los gràficament. El resultat serà similar al següent: 
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Consideracions prèvies 

Aquesta és la primera pràctica del curs on podreu construir gràfics a partir de fulls de 

càlcul. En Excel, els gràfics es fan a partir del menú Insertar | Gráfico, el qual us presenta la 

possibilitat que el gràfic quedi incorporat al mateix full, o, si voleu, el pot col·locar en un full 

nou. També podeu fer servir el botó d'assistent de gràfics   que trobareu a la barra 

d'eines, a la part superior de la pantalla.   

Desenvolupament de la pràctica 31 

1. Construcció del full de càlcul.    

1.1. Creeu un llibre de treball nou. Deseu-lo amb el nom de ix-vostrenom-excel-m3.   
1.2. Anomeneu el primer full del llibre ix-vostrenom-excel-m3 amb el nom de 
Monedes.     
1.3. Desactiveu la visió de la quadrícula del full Monedes. 
1.4. Modifiqueu l’amplada de les columnes: de B a H l'amplada serà 4 unitats. 
L'amplada de la columna A serà 7 i la de la columna I serà 5.     
1.5. Modifiqueu l’altura de les files 2 i 9 a 6 unitats. 
1.6. Entreu els rètols de les files primera i tercera i els de la primera columna, 
incloent les successions 0..6 i G 1..G 5.  

 Les dues successions es poden introduir per moviment de cursor.    

1.7. Incloeu a la cel·la I4 la fórmula =SUMA(B4:H4). Copieu-la sobre el rang I5:I8.    
1.8. Incloeu a la cel·la B10 la fórmula =SUMA(B4:B8). Ho podeu fer, si voleu, amb 
el botó d'autosuma, modificant el rang seleccionat automàticament. Copieu-la sobre 
el rang C10:I10.   
1.9. Doneu un fons groc clar al rang A1:M22.    
1.10. Introduïu les vores convenients al rang A3:I10.    

1.11. Ompliu les dades que figuren en la taula.    
1.12. En aquesta taula podeu observar, entre altres coses, que, en total, de les 500 
vegades que s'han llançat 6 monedes, en 158 han sortit 3 cares, mentre que només 
en 9 ocasions han sortit 6 cares. Aquests diferents resultats es poden visualitzar 
millor fent servir un gràfic de barres.  

2. Construcció del gràfic de resultats totals.    

Volem representar gràficament, mitjançant un diagrama de barres, els totals (rang B10:H10) 

utilitzant com a rètols de cada columna el contingut del rang B3:H3. Aquests valors 

s'hauran de situar a l'eix horitzontal (d'abscisses).     

2.1. Seleccioneu el rang B10:H10.    

2.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico. Tota aquesta acció és equivalent a fer servir el 
botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.    

2.3. En aquest moment començaran a sortir les diferents finestres que ajuden a 
seleccionar el gràfic desitjat i les seves característiques. En aquestes finestres 
d'ajuda podeu veure una mostra de com va quedant el gràfic prement el botó 
Presionar para ver muestra.   

2.4. En la primera finestra d'ajuda, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos 
estándar,  trieu com a tipus de gràfic Columnas i com a subtipus el primer de la 
primera fila. Premeu Siguiente.    

2.5. En la segona finestra d'ajuda, cal que estigui activada l'opció Filas de la fitxa Rango 
de datos. Aneu a la fitxa Serie i de l'apartat Rótulos del eje de categorías (X) premeu 
el botó de la dreta de la casella que està en blanc. Això us permetrà seleccionar el 
rang del full de càlcul que apareixerà a l'eix horitzontal. Seleccioneu el rang B3:H3 i 
premeu retorn. Premeu Siguiente.  
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2.6. En la tercera finestra d'ajuda, seleccioneu la fitxa Títulos i entreu el títol del gràfic 
Llançament de monedes: totals.  Seleccioneu la fitxa Líneas de división i desactiveu 
l'opció Líneas de división principales de l'apartat Eje de valores (Y). Seleccioneu la 
fitxa Leyenda i desactiveu l'opció Mostrar leyenda. Premeu Siguiente.  

2.7. En la quarta i última finestra d'ajuda, ha d'estar seleccionada l'opció Como objeto 
en Monedes. D'aquesta manera el gràfic quedarà incrustat en el mateix full de càlcul 
i no en un full nou. Premeu Terminar.  

2.8. Col·loqueu el gràfic obtingut, aproximadament, en el rang A11:I22.  

3. Construcció del gràfic de resultats parcials. 

Volem representar gràficament, mitjançant diagrames de barres, les dades parcials 

recollides (rang B4:H8) utilitzant com a rètols de cada columna el contingut del rang B3:H3. 

Interessa fer servir els rètols del rang A4:A8 per identificar cada una de les sèries de 

dades.   

3.1. Seleccioneu el rang A4:H8.    

3.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico . Tota aquesta acció és equivalent a fer servir el 
botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.    

3.3. En la primera finestra d'ajuda, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos 
estándar,  trieu com a tipus de gràfic Columnas i com a subtipus el primer de la 
primera fila. Premeu Siguiente.    

3.4. En la segona finestra d'ajuda, cal que estigui activada l'opció Filas de la fitxa Rango 
de datos. Aneu a la fitxa Serie i de l'apartat Rótulos del eje de categorías (X) premeu 
el botó de la dreta de la casella que està en blanc. Això us permetrà seleccionar el 
rang del full de càlcul que apareixerà a l'eix horitzontal. Seleccioneu el rang B3:H3 i 
premeu retorn. Premeu a continuació Siguiente.   

3.5. En la tercera finestra d'ajuda, seleccioneu la fitxa Títulos i entreu el títol del gràfic 
Llançament de monedes: parcials.  Seleccioneu la fitxa Líneas de división i 
desactiveu l'opció Líneas de división principales de l'apartat Eje de valores (Y). 
Seleccioneu la fitxa Leyenda i deixeu activa l'opció Mostrar leyenda. D'aquesta 
manera es veuran els noms dels diferents grups.  Premeu Siguiente.  

3.6. En la quarta i última finestra d'ajuda, ha d'estar seleccionada l'opció Como objeto 
en Monedes. D'aquesta manera el gràfic quedarà incrustat en el mateix full de càlcul 
i no en un full nou. Premeu Terminar. 

3.7. Col·loqueu el gràfic obtingut, aproximadament, en el rang J11:M22.  

3.8. Canvieu alguns valors del full de càlcul i comproveu com els dos gràfics creats 
s'actualitzen, automàticament, cada vegada que es modifica una dada: el full i els 
gràfics estan connectats de manera automàtica.    

3.9. Protegiu contra escriptura tot el full excepte les cel·les d'entrada de dades.   

 Seleccioneu el rang B4:H8 i desactiveu l'opció Bloqueado del menú Formato | 
Celdas | Proteger  per tal de permetre que el contingut d'aquestes cel·les pugui 
ser modificat.    

 Activeu l'opció Proteger hoja, sense posar contrasenya, del menú Herramientas | 
Proteger.  

Enregistreu el full de càlcul (les finestres gràfiques quedaran enregistrades de manera  

automàtica amb el full)  i s’ha de desar al llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m3 
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Pràctica 32 

 

L'objectiu 

d'aquesta pràctica 

és representar 

gràficament una 

funció. Per això, 

en primer lloc es 

crearà un full de 

càlcul que tabuli 

l'esmentada funció 

en un interval 

donat. L'interval estarà dividit en 100 parts iguals. Posteriorment, es representarà 

gràficament la funció a partir dels valors obtinguts. El resultat serà similar al de la figura. El 

full de càlcul només està representat parcialment. 

Consideracions prèvies 

Aquest exemple no s'ha de considerar com una aplicació directa per fer gràfiques de 

funcions. Penseu que si voleu fer la gràfica d'una altra funció, haureu de modificar les 

fórmules de tot un rang. Considereu, en definitiva, aquesta pràctica com un exemple per 

presentar-vos un nou tipus de gràfic. El mòdul 7 inclou una visió alternativa per representar 

alguns tipus de funcions.     

Desenvolupament de la pràctica 32 

1. Creació del full de càlcul     

1.1. Seleccioneu un nou full del llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m3. Anomeneu-lo Gràfic 

1.2. Desactiveu la visió de la quadrícula.   

1.3. Introduïu els rètols de les files 1, 2 i 9 i els de les cel·les A4, A5 i A6 i alineeu 
aquestes cel·les a la dreta.   

1.4. La funció serà tubulada i representada en l'interval [a,b]: entreu els esmentats 
valors a les cel·les B4 i B5.   

1.5. L'interval serà dividit en 100 parts iguals. La longitud de cada una (pas de tabulació) 
serà (B5-B4)/100: introduïu aquesta fórmula a la cel·la B6.   

1.6. Alineeu a la dreta el contingut de les cel·les A9 i B9 i a l'esquerra el contingut de les 
cel·les B4:B6.   

1.7. Situeu a la cel·la A10 l'extrem inferior de l'interval. La fórmula serà =B4.  

1.8. Introduïu en A11 l'expressió per obtenir el següent punt: =A10+B$6. Copieu-la sobre 
el rang A12:A110.  

1.9. Introduïu en B10 la fórmula =A10^3+2*A10^2-A10-2. Copieu-la sobre el rang 
B11:B110.   
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1.10. Doneu un fons groc clar al rang A1:H110.  
 

2. Construcció del gràfic      

2.1. Seleccioneu el rang A10:B110.   

2.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico. Tota aquesta acció és equivalent a fer servir el 
botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.   

2.3. En la primera finestra d'ajuda,  assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa 
Tipos estándar,  trieu com a tipus de gràfic XY (Dispersión) i com a subtipus el 
segon de la segona fila. Premeu Siguiente.    

2.4. En la segona finestra d'ajuda, cal que estigui activada l'opció Columnas de la fitxa 
Rango de datos.  Premeu Siguiente.   

2.5. En la tercera finestra d'ajuda, seleccioneu la fitxa Títulos i entreu el títol del gràfic  y 
= x^3 + 2*x^2 - x - 2.  Seleccioneu la fitxa Líneas de división i desactiveu l'opció 
Líneas de división principales de l'apartat Eje de valores (Y). Seleccioneu la fitxa 
Leyenda i desactiveu l'opció Mostrar leyenda. Premeu Siguiente.  

2.6. En la quarta i última finestra d'ajuda, ha d'estar seleccionada l'opció Como objeto 
en Gràfica. D'aquesta manera el gràfic quedarà incrustat en el mateix full de càlcul i 
no en un full nou. Premeu Terminar.  

2.7. Col·loqueu el gràfic correctament, segons la figura.  
 

3. Modificar l'aspecte del gràfic  

A continuació, traureu el rectangle gris del centre del gràfic i hi afegireu el títol que es veu a 

la figura:     

 

3.1. Amb el ratolí, situeu el cursor a l'interior del gràfic fins que surti el rètol de Área de 
trazado.  Sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí i us apareixerà un 
menú en el qual heu de veure l'opció Formato de área de trazado. Seleccioneu 
aquesta opció i valideu les opcions Ninguno i Ninguna de la finestra que apareix i 
premeu després Aceptar. Amb tot això, el rectangle gris ja no hauria de ser visible. 
Amb la mateixa àrea seleccionada, podeu fer més gran, si voleu, l'interior del gràfic, 
estirant les vores.   

 

4. Detalls finals 

4.1. Protegiu el full tret de les cel·les d'entrada de dades (cel·les B4 i B5).   

4.2. Modifiqueu els extrems de l'interval de representació de la funció a les cel·les B4 i 
B5 del full de càlcul i observeu com es tornen a calcular els valors i es modifica el 
gràfic.   

4.3. Enregistreu el full.  
 

Pràctica 33 

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és 

comparar dues tarifes 

telefòniques diferents. La 

primera manté un preu fix de 

0,12 euros durant els 3 primers 

minuts de comunicació, per 
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passar a valer 0,03 euros per cada minut més. La segona tarifa manté el mínim de 0,08 

euros pels primers 5 minuts, i després costa 0,06 euros per cada minut addicional. Per això, 

caldrà crear un full de càlcul per a l'obtenció dels resultats numèrics i un gràfic connectat a 

ell, per una comparació més clara. El resultat podria ser similar al següent:  

Consideracions prèvies 

La particularitat d'aquesta pràctica és que es crearà un gràfic que estarà connectat a un full 

de càlcul a partir dels valors numèrics de dues columnes, els quals generaran dos gràfics 

en uns mateixos eixos. És un exemple per poder fer simulacions canviant els valors del 

preu mínim i del pas de cada tarifa, observant immediatament els diferents gràfics que es 

generen.  En aquest cas farem servir gràfics de línies.    

Desenvolupament de la pràctica 33 

1. Construcció del full de càlcul    

1.1. Seleccioneu el tercer full del llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m3. Anomeneu-lo Tarifes.   

1.2. Desactiveu la visió de la quadrícula.    

1.3. Modifiqueu l'amplada de les columnes A,B i C a 9 unitats.    

1.4. Introduïu els rètols de la fila 1 i de les cel·les A3, A4 i A5. 

1.5. Alineeu a la dreta el rètol de la cel·la A5.    

1.6. Entreu les dades numèriques al rang B3:C4.    

1.7. Entreu la successió de minuts 1...14 al rang A7:A20    

1.8. Introduïu la fórmula =B$3 a la cel·la B7. Copieu-la a les cel·les B8 i B9.    

1.9. Introduïu la fórmula =B$3+B$4*(A10-3) a la cel·la B10. Copieu-la sobre el rang 
B11:B20.   

 Introduïu la fórmula =C$3 a la cel·la C7. Copieu-la sobre el rang C8:C11.    

1.10. Introduïu la fórmula =C$3+C$4*(A12-5) a la cel·la C12. Copieu-la sobre el rang 
C13:C20.    

1.11. Doneu un fons groc clar al rang A1:I20. 
 

2. Construcció del gràfic    

2.1. Seleccioneu el rang A1:C1. Premeu la tecla Control i, sense deixar-la anar, 
seleccioneu també el rang A6:C20. D'aquesta manera heu seleccionat dos rangs no 
contigus del full.   

2.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels gràfics 
que trobareu a la barra d'eines.   

2.3. En la primera finestra d'ajuda,  assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa 
Tipos estándar,  trieu com a tipus de gràfic Líneas i com a subtipus el primer de la 
segona fila. Premeu Siguiente.    

2.4. En la segona finestra d'ajuda, cal que estigui activada l'opció Columnas de la fitxa 
Rango de datos. Aneu a la fitxa Serie i fixeu-vos que a la llista de sèries apareixen 
els noms Tarifa 1 i Tarifa 2. Això és degut a la selecció dels rangs del full que heu 
fet. Premeu Siguiente.   

2.5. En la tercera finestra d'ajuda, seleccioneu la fitxa Títulos i entreu Minuts com a títol 
de l'eix horitzontal (Eje de categorias X) i Euros com a títol de l'eix vertical (Eje de 
valores Y).  Seleccioneu la fitxa Líneas de división i desactiveu l'opció Líneas de 
división principales de l'apartat Eje de valores (Y). Premeu Siguiente.  
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2.6. En la quarta i última finestra d'ajuda, ha d'estar seleccionada l'opció Como objeto 
en Tarifes.  Premeu Terminar.  

2.7. Col·loqueu i canvieu la mida del gràfic per tal que ocupi, aproximadament, el rang 
D1:I20. 

 

3. Modificar l'aspecte del gràfic  

3.1. En primer lloc farem desaparèixer el rectangle gris de l'interior del gràfic:   

 Cliqueu a l'interior del gràfic fins que quedi seleccionat el rectangle gris (Área de 
trazado).  Recordeu que situant el cursor a l'interior del gràfic ha de sortir el rètol 
d'aquesta àrea.  

 Sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí i us apareixerà un menú en 
el qual heu de veure l'opció Formato de área de trazado.    

 Seleccioneu aquesta opció. Valideu les opcions Ninguno i Ninguna de la finestra 
que apareix i cliqueu sobre Aceptar. Amb tot això, el rectangle gris ja no hauria de 
ser visible.  

 

3.2. Cal que les divisions de l'eix horitzontal estiguin a la mateixa altura que els rètols:   

 Seleccioneu l'eix horitzontal (Eje de categorías). Premeu el botó dret del ratolí i 
accediu al menú Formato de ejes. Aneu a la fitxa Escala i desactiveu l'opció Eje de 
valores (Y) cruza entre categorías. Premeu Aceptar.  

 

3.3. Ara volem que els rètols del gràfic surtin més petits:    

 Seleccioneu tota la finestra gràfica (Área del gráfico).   

 Sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí i us apareixerà un menú en 
el qual hi trobareu l'opció Formato de área de gráfico.  

 Seleccioneu aquesta opció i, de la fitxa Fuente, seleccioneu la mida 8 i 
assegureu-vos que no hi ha cap efecte activat. Cliqueu sobre Aceptar.  

  

3.4. Ara variareu l'aspecte dels punts del gràfic de cada tarifa:   

 Cliqueu sobre la línia del gràfic que representa la primera tarifa fins que quedi 
seleccionada.    

 Sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí i us apareixerà un menú en 
el qual hi trobareu l'opció Formato de serie de datos.    

 Seleccioneu aquesta opció. De la fitxa Tramas, fixeu-vos en l'apartat Marcador i 
trieu dels diferents estils aquell que més us agradi (a la figura podeu veure que 
hem triat el rodó) així com la seva mida. Cliqueu sobre Aceptar.   

 Feu una acció similar amb la línia corresponent a l'altra tarifa. 
    

3.5. Modificar l'aspecte i la situació de la llegenda:    

 Cliqueu sobre la llegenda del gràfic fins que quedi seleccionada la seva vora. 
Podeu modificar directament la mida o la situació del rectangle que conté la 
llegenda.    

 A més, sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí i us apareixerà un 
menú en el qual hi trobareu l'opció Formato de leyenda.  Seleccioneu-la. A partir 
de les fitxes Tramas, Fuente i Posición podeu variar els seu aspecte i posició.    

 

Enregistreu el full.    

Varieu les dades del rang B3:C4 i comproveu les variacions del gràfic.  

 

Pràctica 34 
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Ens proposem 

construir un full de 

càlcul connectat a dos 

gràfics per comparar 

diferents tipus de 

climes, en funció de la 

temperatura i de la 

pluviositat observades 

en un any. Els fulls de 

càlcul contindran les temperatures mitjanes i la pluviositat mensual de dues ciutats. En 

variar les dades, hauran de canviar automàticament els gràfics associats. El resultat podria 

ser similar al següent: 

 

Consideracions prèvies 

Aquesta és una aproximació a la utilització dels gràfics d'Excel com a suport al tema dels 

climogrames. De fet, el full de càlcul Climes només el fem servir per contenir les dades 

climàtiques i per connectar els gràfics, vertaders protagonistes de la pràctica. Les reduïdes 

dimensions dels gràfics són degudes a la voluntat de presentar dades i gràfics en una 

mateixa pantalla. Si aquesta condició no es considera important, els gràfics es poden fer de 

mida més gran.    

Com a novetat, cal citar la superposició de gràfics de diferents tipus 

Desenvolupament de la pràctica 34 

1. Construcció del full de càlcul    

1.1. Seleccioneu un nou full del llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m3. Anomeneu-lo Climes.   

1.2. Desactiveu la visió de la quadrícula.   

1.3. Modifiqueu l'amplada de les columnes: de C a N l'amplada serà de 5 unitats. 
L'amplada de la  

1.4. columna A serà de 10 i la de la columna B serà de 7.   

1.5. Introduïu els rètols de la fila 1 i de les columnes A i B.   

1.6. Entreu les dades de les regions C2:N3 i C5:N6.  

1.7. Doneu un fons groc clar al rang A1:N18. 

1.8. Dibuixeu un marc exterior negre al rang A1:N18. 

 

2. Construcció del climograma d'Estocolm    

2.1. Seleccioneu el rang B1:N3.   

2.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico  o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels gràfics 
que trobareu a la barra d'eines.   

2.3. En la primera finestra d'ajuda, aneu a la fitxa Tipos personalizados i trieu el tipus de 
gràfic anomenat Líneas y columnas 2. Cliqueu sobre Siguiente.  

2.4. En la segona finestra d'ajuda, cliqueu sobre Siguiente.  



                                                                                                           

 58 

2.5. En la fitxa Títulos de la tercera finestra d'ajuda, entreu el títol del gràfic Climograma 
d'Estocolm. Aneu a la fitxa Leyenda i seleccioneu la ubicació de la llegenda a sota 
del gràfic. Premeu Siguiente.  

2.6. En la quarta finestra d'ajuda cliqueu sobre Terminar amb l'opció Como objeto en: 
Climes per confirmar que voleu el gràfic situat en aquest full.  

2.7. Situeu la finestra gràfica aproximadament en el rang A7:F18.  

2.8. Feu desaparèixer el rectangle gris del centre del gràfic, com heu fet en pràctiques 
anteriors. 

   

3. Modificar l'aspecte del gràfic  

  En primer lloc canviareu la mida del títol del gràfic i dels rètols dels mesos.   

3.1. Cliqueu sobre el títol del gràfic per tal que quedi seleccionat i, sense moure el 
cursor, premeu el botó dret del ratolí. Trieu l'opció Formato del título del gráfico i en 
la fitxa Fuente canvieu la mida a 10.  

3.2. Situeu el cursor sobre l'eix horitzontal fins que aparegui el rètol Eje de categorías. A 
continuació, sense moure'l, premeu el botó dret del ratolí i trieu l'opció Formato de 
ejes del menú que s'haurà desplegat. Aneu a la fitxa Fuente i entreu la mida 5 per 
als rètols dels mesos.  

3.3. Ara canviareu l'aspecte de la llegenda.   

3.4. Cliqueu sobre la llegenda fins que quedi seleccionat el marc i prement el botó dret 
del ratolí  trieu el Formato de leyenda. Aneu a la fitxa Tramas del menú desplegat i 
trieu les opcions Ninguno i Ninguna. Aneu a la fitxa Fuente i seleccioneu la mida 8 i 
després premeu Aceptar.  

3.5. Amplieu les mides de la llegenda  fins que s'assemblin a la figura. 

3.6. En el gràfic han sortit dos eixos verticals. L'eix de l'esquerra controla les barres que 
mesuren la pluja, mentre que l'eix de la dreta fa referència a la línia de les 
temperatures. A continuació canviareu l'escala d'aquests dos eixos verticals per tal 
d'interpretar millor el climograma.    

3.7. Seleccioneu l'eix vertical de la dreta de les temperatures (Eje de valores secundario) 
i accediu, amb el botó dret del ratolí o fent doble clic amb l'esquerre, al menú 
Formato de ejes. Aneu a la fitxa Escala i entreu un valor mínim de -10 i un valor 
màxim de 40. Aneu a la fitxa Fuente i seleccioneu la mida 8. Premeu Aceptar.   

3.8. Feu el mateix amb l'eix de l'esquerra de les pluges (Eje de valores), entrant un valor 
mínim de -20 i un màxim de 80. D'aquesta manera, l'escala d'un eix serà el doble que 
la de l'altre. Entreu també una mida 8 per a la font.  

3.9. Sovint, els climogrames es representen amb barres no separades. Això es pot 
aconseguir com veureu a continuació. A més podreu canviar també el color de les 
barres.    

3.10. Cliqueu sobre les barres i prement el botó dret del ratolí accediu al menú 
Formato de serie de datos. Aneu a la fitxa Opciones i modifiqueu l'apartat Ancho del 
rango fins arribar a  0. Aneu a la fitxa Tramas i trieu el color de l'àrea que vulgueu. Si 
premeu l'opció Efectos de relleno podeu provar diferents estils d'ombres per a les 
barres. En acabar premeu Aceptar.  

 

4. Construcció del climograma de Roma  

Per obtenir el segon climograma caldrà actuar de manera similar, seleccionant les dades de 

la segona ciutat. Els noms dels mesos no es troben, en aquest cas, junt amb les dades la 

qual cosa modifica parcialment el procés de creació del gràfic:     

 

4.1. Inicialment, cal seleccionar,  fent servir la tecla Control com ja heu fet en pràctiques 
anteriors, els rangs B1:N1 i  B5:N6. 
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4.2. Seguiu tots els passos que heu fet per arribar al gràfic anterior.  El títol del gràfic ha 
de ser Climograma de Roma.   

4.3. Per canviar les escales dels eixos verticals convé entrar, per a l'eix de l'esquerra, un 
valor mínim de 0, un màxim de 140 i com a unitat principal un 20. Per a l'eix de la 
dreta entrareu un mínim de 0, un màxim de 70 i una unitat major i menor poseu 10.   

4.4. Feu els canvis oportuns al títol, a l'eix horitzontal i a la llegenda per tal que aquests 
rètols quedin com en el climograma d'Estocolm.   

4.5. Repetiu el procés fet anteriorment per canviar el color de les barres i per tal que 
aquestes no quedin separades.   

Enregistreu el full de càlcul.   

 

 

Pràctica 35 

 

El full de càlcul Excel permet fer gràfics de barres horitzontals. Aquest tipus de gràfic és 

una alternativa al de barres verticals en diverses situacions. Una de les aplicacions més 

útils en l'àrea de ciències socials és la representació de piràmides de població. En aquesta 

pràctica veureu un exemple d'una d'aquestes piràmides, dissenyada a partir de la juxtaposició de dos gràfics: 

 

 

Desenvolupament de la pràctica 35 

1. Construcció del full de càlcul   

1.1. Seleccioneu un nou full del llibre ix-vostrenomxarxa-excel-m3. Anomeneu-lo Piràmide.   

1.2. Desactiveu la visió de la quadrícula.   

1.3. Introduïu el contingut de les cel·les  C1:C20 i J1:J20 alineat a la dreta.  

1.4. Entreu la fórmula =SUMA(C2:C20) a la cel·la C22. Copieu-la sobre la cel·la J22.  

1.5. Seleccioneu el rang A2:A20 i, sense moure el cursor, premeu el botó dret del ratolí. 
Del menú que apareix, premeu l'opció Formato de celdas.... Aneu a la fitxa Número i 
seleccioneu la categoria Texto. D'aquesta manera els rètols que entrereu es 
consideraran com a text.  
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1.6. Entreu al rang A2:A20 els rètols de les edats que podeu veure en el centre de la 
piràmide.  

1.7. Entreu a la cel·la B2 la fórmula =-C2. Copieu-la sobre la regió B3:B20. 
 

Els continguts de les columnes A i B són auxiliars i els necessitem per poder representar 

correctament els dos gràfics. No els veieu a la figura perquè, com veureu més endavant, els 

hem amagat amb un canvi de color de la font.  

2. Construcció del gràfic per a la població femenina   

2.1. Seleccioneu el rang A2:A20. Premeu la tecla Control i, sense deixar-la anar, 
seleccioneu també el rang J2:J20. D'aquesta manera heu seleccionat dos rangs no 
contigus del full.   

2.2. Activeu el menú Insertar | Gráfico o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels gràfics 
que trobareu a la barra d'eines.   

2.3. En la primera finestra d'ajuda trieu el tipus Barras i el primer subtipus de la primera 
fila.  

2.4. En la segona finestra no cal canviar res.  

2.5. En la tercera finestra cal desactivar Eje de valores (Y) (fitxa Eje), treure les línies de 
divisió (fitxa Líneas de división) i treure la llegenda (fitxa Leyenda).  

2.6. En la quarta finestra d'ajuda cal confirmar que volem el gràfic en el mateix full.  

2.7. Situeu el gràfic obtingut aproximadament en el rang G1:I21.  

2.8. Feu desaparèixer el rectangle gris del centre del gràfic, com heu fet en pràctiques 
anteriors.  

 

3.  Modificar l'aspecte del gràfic  

3.1. Cliqueu sobre l'eix vertical fins que quedi seleccionat (Eje de categorias) i, prement 
el botó dret del ratolí (o clicant dos cops sobre la selecció feta), accediu al Formato 
de ejes. Aneu a la fitxa Fuente i entreu un 6 en la finestreta de Tamaño. Aneu, 
després, a la fitxa Escala i trieu l'opció Categorías en orden inverso. Premeu 
Aceptar.  

3.2. Cliqueu sobre les barres fins que quedin seleccionades i, prement el botó dret del 
ratolí (o clicant dos cops sobre la selecció feta), accediu al Formato de serie de 
datos. Aneu a la fitxa Opciones i feu que Ancho del rango sigui zero. Premeu 
Aceptar.  

3.3. Ajusteu la mida del gràfic per tal que cada barra estigui a la mateixa altura que la 
dada corresponent de la població femenina (columna J).  

3.4. Seleccioneu la finestra gràfica (Área del gráfico) i, sense moure el cursor, premeu el 
botó dret del ratolí. Seleccioneu l'opció Formato de área de gráfico del menú que 
s'ha desplegat. Seleccioneu, a continuació, de la fitxa Tramas les opcions Ninguno i 
Ninguna dels apartats que estan visibles. D'aquesta manera la vora de la finestra 
gràfica serà invisible.  

 

4. Construcció del gràfic per a la població masculina   

Per obtenir la segona gràfica caldrà actuar de manera similar, seleccionant les dades dels 

homes. Per tal que les barres surtin orientades cap a l'esquerra, seleccionarem la columna 

B, on tenim les dades amb signe negatiu. 

   

4.1. Seleccioneu la regió A2:B20.   
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4.2. Seguiu tots els passos inicials que heu fet per arribar al gràfic anterior, triant les 
mateixes opcions.  

4.3. Feu desaparèixer el rectangle gris del centre del gràfic.  

4.4. Invertiu l'ordre dels rètols de l'eix vertical i reduïu la seva mida, com heu fet abans.  

4.5. Feu que les barres es toquin.  

4.6. Cal eliminar l'eix vertical. Per fer-ho, seleccioneu-lo (ha de sortir el rètol Eje de 
categorías), premeu el botó dret del ratolí i trieu l'opció borrar. D'aquesta manera 
desapareixen els rètols d'aquest eix que són els mateixos que els del gràfic de 
dades femenines.  

4.7. Elimineu la vora de la finestra gràfica.  

4.8. Ajusteu els dos gràfics per tal que quedin com els de la figura. 
  

5. Detalls finals  

5.1. Modifiqueu l'amplada de les columnes del full: les columnes A i B tindran mida 2, i 
la C i la J, mida 8.  

5.2. Seleccioneu la regió A2:B20. Premeu el botó dret del ratolí i accediu a l'opció 
Formato Celdas. Aneu a la fitxa Fuente i seleccioneu el color blanc. Premeu 
Aceptar. D'aquesta manera els continguts de les columnes A i B seran invisibles.  

5.3. Enregistreu el full de càlcul. 
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Pràctica 36 

 

En aquesta part us presentem: Disseny i creació de gràfics circulars.  

L'objectiu és representar gràficament unes dades fent servir els gràfics circulars d'Excel. 

En aquest cas, representareu les dades de la matrícula d'alumnes d'ESO, per províncies i 

per sectors. 

Us hauria de quedar semblant a:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolupament de la pràctica 36 

 

1. Construcció del full de càlcul   

1.1. Obriu el llibre del ix-vostrenomxarxa-excel-m3 i anomeneu el següent full amb el nom 
Alumnes.  

1.2. Modifiqueu l'amplada de les columnes i l'altura de les files segons es veu a la figura.  

1.3. Entreu els rètols i les dades de la figura. Penseu que les dades de la columna D i les 
de la fila 9 es poden obtenir fent servir la fórmula SUMA( ) de manera convenient. 

1.4. Introduïu les vores convenients al rang A3:D9.  

1.5. Desactiveu la visió de la quadrícula del full Alumnes.  

1.6. Doneu un fons groc clar al rang A1:H25.  

 

2. Construcció del gràfic del sector privat   

2.1. Voleu representar gràficament, mitjançant un gràfic circular, les dades de matrícula 
del sector privat.  
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2.2. Seleccioneu el rang A3:B7.  

2.3. Activeu el menú Insertar | Gráfico. Tota aquesta acció és equivalent a fer servir el 
botó d'assistent dels gràfics que trobareu a la barra d'eines.  

2.4. De la fitxa Tipos estándar trieu el tipus Circular i premeu Terminar.  

Ja haurà sortit un gràfic circular. A continuació, fareu les modificacions pertinents perquè 

s'assembli al de la figura.  

Per situar el gràfic:  

2.5. Col·loqueu el gràfic obtingut, aproximadament, al rang A10:C23. Ho podeu fer 
arrossegant els quadrets negres que surten en seleccionar la finestra gràfica.  

Per modificar el títol i la llegenda:  

2.6. Seleccioneu el títol del gràfic, premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato del 
título del gráfico. De la fitxa Fuente trieu l'estil Negrita.  

2.7. Seleccioneu la llegenda (és a dir, el requadre amb els noms de les províncies), 
premeu el botó dret del ratolí i accediu a Formato de leyenda. De la fitxa Tramas 
seleccioneu Ninguno i Ninguna, i de la fitxa Posición seleccioneu Inferior. Premeu 
Aceptar.  

Per incloure els percentatges:  

2.8. Si voleu que surtin els percentatges, seleccioneu la circumferència, premeu el botó 
dret del ratolí i accediu a Formato de serie de datos. Trieu de la fitxa Rótulos de datos 
l'opció Mostrar porcentajes i desactiveu l'opció Mostrar líneas guías. Premeu Aceptar.  

2.9. Si el gràfic s'ha reduït, cliqueu a la part superior dreta exterior de la circumferència 
fins que aparegui un quadre que l'abasta tota i un rètol que diu Área de trazado. 
Arrossegant amb el ratolí els quadrets d'aquest quadre podeu fer que la 
circumferència tingui una mida més gran i, al mateix temps, fer que es vegin els 
percentatges. 

 

3. Construcció del gràfic del sector públic  

El procediment serà similar a l'explicat en l'apartat anterior. Només cal tenir present que la 

selecció inicial es diferent: 

3.1. Seleccioneu el rang A3:A7.  

3.2. Premeu la tecla de control i, sense deixar-ho de fer, seleccioneu el rang C3:C7. Heu 
fet una selecció múltiple de rangs. A continuació, ja podeu accedir al menú Insertar| 
Gráfico i seguir les indicacions de l'apartat anterior.  

Fixeu-vos com queden els dos gràfics i la informació que us donen. Deseu el llibre. 

4. Construcció d'un gràfic circular en 3D 

En alguns casos, pot ser interessant representar dades en gràfics circulars en 3D. A continuació, 
modificareu els gràfics anteriors fins a arribar a: 
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4.1. Cliqueu sobre l'interior del gràfic circular del sector privat.  

4.2. Premeu el botó dret del ratolí i accediu a Tipo de gráfico.  

4.3. Ala fitxa Tipos estándar, estarà seleccionat el tipus circular. Seleccioneu ara el 
subtipus segon de la primera fila que representa el gràfic circular en 3D. Premeu 
Aceptar.  

4.4. Feu el mateix amb el gràfic del sector públic.  

Deseu el llibre.  

Amb aquestes accions anteriors, els gràfics circulars inicials s'hauran transformats en 3D 

Pràctica 37 

Els gràfics de  línies s'utilitzen, principalment, per representar gràficament l'evolució d'uns 

valors al llarg del temps (sèries temporals): 

Aquest gràfic representa l'evolució de les mitjanes de les notes finals dels alumnes d'un 

centre escolar que han acabat el batxillerat, classificats segons les modalitats triades.  

A la figura següent podeu veure el resultat final de la pràctica: 

 

Desenvolupament de la pràctica 37 

1. Construcció del full de càlcul   

1.1. Obriu el llibre del ix-vostrenomxarxa-excel-m3 i anomeneu el següent full amb el nom 
Expedient.  

1.2. Modifiqueu les mides de les columnes i de la fila 1 seguint la pauta de la figura.  
1.3. Entreu a B1 el títol "Mitjanes de batxillerat". Ha de quedar en negreta i fent servir el 

tipus de lletra Arial 18.  
1.4. Seleccioneu el rang B1:G1 i accediu a Formato|Celdas|Alineación. Activeu l'opció 

Combinar celdas i Centrar en els apartats Horizontal i Vertical. Accepteu.  
1.5. Entreu els rètols i les dades del rang B2:G4. Fixeu-vos que els rètols van en negreta 

i en l'alineació de les dades.  



                                                                                                           

 65 

1.6. Traieu la visió de quadrícula del full.  
1.7. Seleccioneu B3:B4 i poseu les vores que es veuen. Feu el mateix amb C2:G4.  
1.8. Doneu color al fons del rang A1:H17. Deseu el llibre.  

2. Construcció del gràfic  

2.1. Seleccioneu el rang B2:G4.  

2.2. Activeu el menú Insertar|Gráfico, o bé cliqueu sobre el botó d'assistent dels 
gràfics que trobareu a la barra d'eines.   

2.3. A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos 
estándar. Trieu com a tipus de gràfic Líneas i com a subtipus, Línea con 
marcadores..., que serà el primer de la segona fila. Premeu Terminar.  

3. Canvis al gràfic  

En aquest cas, observeu que a l'eix horitzontal, han aparegut correctament els rètols dels cursos. 
Malauradament, no sempre succeeix així. Els anys no surten a l'eix horitzontal. Per resoldre una situació 
amb aquest problema, us presentem una manera alternativa de començar a representar aquest gràfic: 

3.1. Seleccioneu ara el rang B3:G4. Ara no heu agafat a la selecció la fila amb els rètols 
que han d'anar a l'eix horitzontal.  

3.2. Cliqueu sobre el botó .  

3.3. A la finestra que surt, assegureu-vos que estigui seleccionada la fitxa Tipos 
estándar. Trieu, com a tipus de gràfic, Líneas i, com a subtipus, el primer de la 
segona fila. Ara, en comptes de prémer Terminar, premeu Siguiente.  

3.4. A la nova finestra, entreu a la fitxa Serie i trobareu que a la casella Rótulos del eje de 
categorías (X) no hi ha rés.  

3.5. Premeu el botó que indica la figura.  

 

 

3.6. Seleccioneu ara el rang C2:G2. A la finestreta que ha aparegut s'haurà escrit 
automàticament la referència a aquest rang.  

 

 

3.7. Premeu ara el botó que indica la figura anterior. A continuació, Terminar.  

Ja heu aconseguit que els rètols dels cursos surtin a l'eix horitzontal. Des de qualsevol gràfic, sempre podeu 
passar al menú que heu fet servir: haureu de seleccionar la finestra gràfica i, prement el botó dret del ratolí, 
accedir a Datos de origen | Serie. 

 

4. Altres Canvis   

Per situar la llegenda a la part inferior:  

4.1. Seleccioneu la llegenda i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de leyenda | 
Posición i activeu l'opció Inferior.  

4.2. Sense acceptar encara, trieu la fitxa Tramas i activeu Ninguno a Borde, i trieu el 
mateix color que heu donat al fons del full a l'apartat Àrea. Accepteu.  

Per canviar el color de l'Área de trazado i el format de les línies horitzontals:  

4.3. Seleccioneu el rectangle gris (Àrea de trazado) i amb el botó dret del ratolí accediu a 
Formato de àrea de trazado. En l'apartat Área trieu el color blanc per al fons. 
Accepteu.  

4.4. Trieu les línies horitzontals i amb el botó dret del ratolí accediu a Formato de líneas 
de división | Tramas. Trieu l'estil de línia discontínua i un color gris. Accepteu.  

Per modificar la mida dels rètols, la posició, el color de fons i la mida de la finestra gràfica:  
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4.5. Modifiqueu la mida i la posició de la finestra gràfica perquè quedi situat al rang 
B6:G16.  

4.6. Seleccioneu tota la finestra gràfica i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato 
del área del gráfico | Tramas. Trieu a l'aparat Área el mateix color que té el fons del 
full. No accepteu encara.  

4.7. Accediu a la fitxa Fuente i entreu un 7 per a la mida dels rètols del gràfic. Premeu 
Aceptar.  

Per canviar l'escala de l'eix vertical: 

4.8. Seleccioneu l'eix vertical i, amb el botó dret del ratolí, accediu a Formato de ejes | 
Escala. Entreu com a valor mínim 5,5, com a valor màxim 8, i a l'apartat Unidad mayor 
0,5. Han de quedar desactivades les opcions automàtiques de Mínimo, Máximo i 
Unidad mayor. Accepteu.  

Per canviar el color de les línies del gràfic: 

4.9. Seleccioneu la línia del gràfic que representa a Ciències i tecnologia. Amb el botó dret 
del ratolí accediu a Formato de serie de datos | Tramas. A l'apartat Línia trieu el color 
vermell, i a l'apartat Marcador trieu el mateix color tant de primer pla com de fons. 
Accepteu.  

4.10. Feu el mateix amb l'altra línia, trieu el color blau que es veu a la figura.  

4.11. Deseu el llibre. 
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POWER POINT 

 

 

CARACTERÌSTIQUES D’UNA PRESENTACIÓ. 

 

Característiques més importants a tenir en comte per fer una bona presentació. 

 

Senzillesa. La excessiva quantitat de dades amb una mateixa diapositiva o amb tota la 

presentació, pot entorpí la interpretació de les diapositives i dispersar l’atenció. Tres o quatre 

punts per diapositiva, si es tracta de text, es lo mes recomanable. 

 

El text. Excepte el títol i el subtítol, sempre que es pugui tots els punts amb vinyetes, amb les 

vinyetes aconseguim que la lectura sigui amb més fluïdesa. 

 

La grandària de la lletra. Ha de ser gran ( 24 punts) per facilitar la lectura de la projecció a més 

distància. 

 

Sempre que sigui possible s’han de posar les dades de forma gràfica. Facilita la interpretació i 

comprensió a la vegada que redueix el temps d’exposició i fa més àgil la presentació. 

 

Pocs gràfics a cada diapositiva. Introduir molts gràfics a la mateixa diapositiva, disminueix 

considerablement la grandària de cada un d’ells, i dificulta la visió i l’anàlisi. 

 

Adequada combinació de colors per facilitar la visió de les diapositives. Una barreja de colors 

poc afortunada pot fer que cridi més l’atenció del mal gust amb la barreja desviant l’atenció del 

contingut que es vol presentar, L’excés de colors indiscriminat també pot conduir al mateix 

problema. 

 

Visualització dels punts. Cada punt per exposar s’ha de mostrar clarament a la diapositiva i, 

d’aquesta manera, s’aconsegueix que les imatges siguin un  reforç de les paraules. Si pel contrari, 

els punts que es volen exposar no estan clars, el gràfic serà un simple dibuix   a la pantalla sense 

aconseguir comunicar el seu contingut. 

 

Flexibilitat. Per què el presentador pugui alterar l’ordre de la exposició en qualsevol moment i 

pugui adaptar-se perfectament a l’evolució que agafi la conferencia.  
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-Abans de crear la presentació. 

 

Una vegada tenim la necessitat de crear una presentació per donar a conèixer a un grup de 

persones una sèrie de informació importants d’un tema d’interès, hem de tenir en compte una 

sèrie d’aspectes que s’han d’analitzar des del inici de la presentació fins l’exposició davant d’un 

grup de persones. 

 

Situació de partida. 

 

De l’anàlisi en profunditat dependrà l’orientació que tindràs de donar a la teva presentació. 

 

1. En primer lloc s’ha d’analitzar les raons que han portat a la creació d’aqueta presentació. 
¿quin es el tema que s’utilitzarà com eix de la presentació?, ¿quines idees fonamentals 
s’han de desenvolupar?, ¿ com s’exposaran?, ¿quin és l’objectiu que es vol aconseguir 
amb l’exposició?, etc... 

2. Les persones que seran presents. Depenent del tipus de persones es podrà utilitzar 
diferents maneres de comunicar i diferents estratègies. 

3. Temps de duració de la presentació. No s’ha de crear presentacions massa llargues, 
podria cansar l’auditori, ni massa curtes, podria donar la impressió de falta de preparació i 
de coneixement.  

4. Lloc de la presentació. Dificultats del local per portar previstes possibles solucions: poca o 
molta il·luminació, condicions acústiques, endolls per la corrent, etc... 

 

Inici de la presentació. 

 

- Control del temps de durada total de la presentació. Depenent del temps podrà elaborar 
més o menys diapositives. 

- Ordre de projecció de les diapositives i previsió de possible alteració d’aquest ordre. Evitar 
sensació de poca preparació. 

- Control del temps de cada diapositiva. Si no tens clar el control automàtic, utilitza el control 
manual. 

- El tipus de diapositiva, es mol important. Diapositives de text, de gràfics, organigrames, 
taules, etc. Si les dades són numèriques, es preferible utilitzar diagrames de barres, línies, 
circulars, etc. Son més efectius. 

 

Parts d’una presentació. 

 

El contingut d’una presentació ha d’estar estructurat. Les parts que han de formar l’esquelet d’una 

presentació son: una introducció, un desenvolupament i una conclusió. 

 

- La introducció la utilitzarem per presentar l’idea principal, constarà de les diapositives del  
títol. Faran que l’audiència tingui el primer contacte amb el tema. La claredat d’aquesta 
diapositiva té gran importància, s’ha encarregar de la motivació i centrar al públic amb el 
tema. 

- Desenvolupament. Format per la major part de les diapositives. Poden incloure tots tipus 
de diapositives, inclús les dels títols. 
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- Conclusió. Diapositives que formen part de la conclusió. Aquestes no han de ser moltes i, 
al seu contingut ha de ser senzill i clarificador, ha de ser una síntesi de lo escoltat i vist. 

 

El text de les diapositives. 

 

Les diapositives de gràfics son les més atractives, però el text ha de tenir un paper molt important . 

El text que apareix a qualsevol diapositiva ha de reunir una sèrie de característiques per que sigui 

efectiu. 

 

- El tipus de font ha de ser clara. No s’ha d’utilitzar fonts molt complexes, poden dificultar la 
lectura. 

- La grandària és molt important. S’ha de utilitzar una grandària que es pugui veure amb 
claredat i que sigui llegible. 

- El interlineat ha de ser l’adequa’t a cada cas. Entre línies d’un paràgraf pot ser de 1 o 1,5. 
Entre paràgrafs ha de ser mes gran. 

- Les efectes com ombres, colors, etc poden ajudar per destacar el text i cridant l’atenció. 
- S’ha d’evitar paraules innecessàries, els missatges han de ser breus. 
- Utilitzi, sempre que es pugui, paraules curtes, Utilitzi sinònims. 
- Utilitzi sempre textos amb majúscules i minúscules, la  lectura es més fluida. 

 

 

 

Les plantilles mestres. 

 

Les plantilles mestres, són las que serviran d’eix per tota la presentació. Aquestes plantilles 

aconsegueixen donar uniformitat a la presentació. 

El tipus d’informació que pot mostrar les diapositives mestres son el títol de la presentació, el 

logotip, la numeració de cada diapositiva, la data, l’hora i qualsevol tipus d’informació que volem 

que aparegui. 

 

Els colors de la presentació. 

 

Si la presentació es realitza en locals amb molta llum, s’utilitzaran fons de colors clars i els texts i 

la resta d’objectes que apareguin s’han de presentar amb colors foscos. Aconseguim 

presentacions més nítides. 

Si la projecció se realitza en llocs amb poca llum podem escollir fons clars amb objectes foscos 

com fons foscos i objectes clars. 

 

 

Exemples. 
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Una bona pàgina amb indicacions de com s’ha de fer una presentació amb PowerPoint pot ser 

http://www.entrepares.com/diana/weblog/174.html http://res0.esnips.com/doc/ed033279-813e-

4b57-aabb-592960553079/presentacion_exitosa_mayo2 

Podeu consultar diferents pàgines web amb presentacions de PowerPoint utilitzant google. 

 

INTRODUCCIÓ POWER POINT. CONCEPTES BÀSICS. 

 
Microsoft Power Point és un  programa que serveix per realitzar presentacions. Aquestes 

presentacions poden ser impreses en acetats, diapositives, etc... 
 

En les diapositives es poden inserir text, so, moviment i efectes que facin més agradables 
les exposicions. 
 
Finestra. 
 

Hi han diferents formes per visualitzar una presentació, per defecte, quan entrem al Power 
Point tenim la “vista Normal” (per modificar la vista farem clic al menú “ver” i escollirem dintre de 
les opcions “clasificador de diapositivas, presentación con diapositivas”). 
 
“Vista Normal” 
 

La finestra principal de Power Point té la següent aparença: 
 

 
 
 

A. Barra de títols 
B. Botons de control (ampliar, reduir, tancar) 
C. Barra de menú 
D. Barra d’eines 
E. Diapositives 
F. Esquema 
G. Panel de tasques 
H. Barra de dibuix 
I. Barra d’estat 

 

http://www.entrepares.com/diana/weblog/174.html
http://res0.esnips.com/doc/ed033279-813e-4b57-aabb-592960553079/presentacion_exitosa_mayo2
http://res0.esnips.com/doc/ed033279-813e-4b57-aabb-592960553079/presentacion_exitosa_mayo2
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Esquema. 
 

Canvia de vista diapositiva a vista Esquema. En aquesta vista es pot examinar i treballar 
en l’estructura de l’arxiu en un formulari d’esquema clàssic. 
 

Classificador de diapositives. 

Ens mostra les versions en miniatura de totes les diapositives de la presentació, amb el 
text i els gràfics. 
 

Pàgina de notes. 

Mostra la pàgina de notes de la diapositiva seleccionada. Aquesta pàgina serveix per crear 
les notes de l’orador de la diapositiva. 
 

Presentació amb diapositives. 

Executa la presentació començant per la diapositiva actual si es troba en vista Diapositiva, 
o per la diapositiva seleccionada si es troba en vista Classificador de diapositives (F5).  
 

Barres d’eines. 
 

Les barres d’eines “Estandar” i “Formato” inclouen botons d’accés rapit. 
 

Power Point disposa d’un gran número de barres d’eines amb botons relacionats amb 
feines específiques. Podem accedir a les barres polsant el menú “Ver” i “Barras de 
Herramientas” i seleccionant l’opció desitjada del menú que apareix a continuació. 
 
Barra d’eines de format. 
 

És molt semblant a la barra de Microsoft Word, de fet la majoria de les opcions són 
conegudes. 
 
 

 
1. Font. Tipus de font que apliquem al text seleccionat. 
2. Grandària. Canvia la grandària del text. 
3. Negreta. Aplica estil negreta. 
4. Cursiva. Orientació del text cap a la dreta. 
5. Subratllat. Subratllat del text seleccionat. 
6. Ombra. Aplica una petita ombra al text. 
7. Alineació del text. Alineació horitzontal del text (dreta, esquerra, centrat i 

justificat). 
8. Numeració i vinyetes. Aplica un número o vinyeta (qualsevol símbol) a cada 

paràgraf seleccionat. 
9. Augmenta o disminueix  el text. 
10. Augmenta o redueix el sagnat 
11. Color del text. 

 

CREACIÓ DE DIAPOSITIVES. 

 

Creació d’una nova diapositiva. 
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Una vegada que entrem en el Power Point ja podem començar a treballar. En Power Point 
es generen presentacions i cada presentació pot tenir una o varies diapositives (com Word, cada 
document pot tenir diferents pàgines). 

 
Al començar a treballar amb la nova presentació, Power Point ens ofereix una diapositiva 

amb un disseny determinat, podem utilitzar-la per introduir un títol i un subtítol. Si volem utilitzar un 
disseny nou (diapositiva preparada per introduir imatges, organigrames, taules) o una diapositiva 
en blanc (per començar de cero) obrirem el menú Format i farem clic a l’opció Disseny de 
diapositiva..., apareixeran en el panel de tasques tot tipus de dissenys i per incorporar-lo a la 
diapositiva actual serà suficient fer clic a sobre d’alguna. 
 

Si lo que volem es crear una altre diapositiva, anirem al menú Inserir i fer clic a l’opció 
Nova diapositiva.  
 

Introduir objectes en les diapositives. 
 
Barra de dibuix. 
 

Si estem treballant en una diapositiva preparada per inserir nous objectes, no tindrem 
problemes, simplement hem de seguir les instruccions dels marcadors que apareixen a la 
diapositiva, en canvi si estem treballant una diapositiva en blanc, cada vegada que vulguem fer 
alguna cosa tindrem d’inserir un nou objecte. 

 
Per inserir qualsevol objecte podem utilitzar dos opcions: 
 

- Obrir el menú Inserir i inserir l’objecte desitjat 
- O, utilitzar la barra de dibuix que tenim al final de la pantalla. 

 

 
 
  

Disseny d’una presentació ràpida. 
 

Per crear una presentació ràpida podem utilitzar dos mètodes: 
 

- L’assistent per autocontinguts 
- Vista d’esquema. 

 
Assistent per autocontingut. 
 

- Per iniciar-lo anirem al menú “Archivo/ Nuevo”. Al panel de tasques (dreta) escollirem 
“Asistente para autocontenidos”. Apareix el menú següent: 

 
 
 

- La segona pantalla ens 
demana escollir el tipus 
de presentació que 
volem utilitzar. 
Escollirem “Proyectos/ 
Información General 
del Proyecto.” 
- La tercera pantalla ens 
demana escollir la 
manera d’impartir la 
presentació. Escollirem 
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“Presentación en Pantalla.” 
- La quarta pantalla ens demana “escribir el título” de la presentació i el peu de pàgina.  
 
Escriurem: 

Títol:  Pràctiques d’informàtica 
Peu de pàgina: El vostre nom i cognom. 
 

- L’últim pas és “Finalizar” i desprès d’uns segons tindrem realitzada la presentació tipus 
d’un “Plan de Proyecto”, que consta de 11 diapositives. 

 
Guardar la presentació com PP-pract.1 

 
Modificació del text de la diapositiva en mode ESQUEMA 
 

Utilitzant la presentació anterior  en vista normal, (tenim 11 diapositives en pantalla i també 
el seu format). 
 
Seleccionarem la pestanya esquema (esquerra de la pantalla) 
 

Modificarem la 2ª  diapositiva amb els següents canvis: 
- Substitució del títol “METAS DEL PROYECTO” per VIATGE FÍ DE CURS 
2009/2010 
- Esborrar el texts que tenim a sota i introdueix el següent text: 

A les 20:00 hores 
El 30 de febrer de 2010 
c/ Burgos, 96 08100 Mollet del Vallès 
Recordem: 
Confirmació d’assistència. 
Demanem puntualitat 

 
Guardar la presentació com PP-pract.2 

 
 
 
Creació d’una presentació utilitzant plantilles. 
 

Obrir Power Point i escolliu “Apartir de una plantilla de diseño” a la primera pantalla que 
apareix. 

Observeu mitjançant la “Vista previa” les plantilles de diapositives disponibles. Escolliu la 
plantilla “MEZCLAS” 

Escolliu com disseny per la diapositiva (amb el boto dret del ratolí) “Diapositiva de título”   
Ompliu la diapositiva amb el següent contingut: 

Títol:      Començarem dissenyant diapositives amb una plantilla 
 Subtítol:  Insereix una primera línia 
  Insereix una segona línia 
  Aquesta és l’ultima línia 

 
Guardar la presentació com PP-pract.3 

 
Modificació del format d’una presentació. 
 

Utilitzant la presentació PP-pract.3 realitzar els següents canvis en el títol de la diapositiva: 
 

Dona format Impact 40 a la paraula Començarem del títol 
Dona format negreta, subratllat i ombra a les paraules dissenyant diapositives 
Dona efecte relleu a les paraules amb una. (menú Format/ Font) 
Poseu la paraula plantilla amb ombra i de color Rosa. 
Centra tot el títol. 
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Realitza els següents canvis en les tres línies del subtítol de la diapositiva. 

 
La primera línia  amb alineació esquerra. 
La segona centrada 
La tercera alineació dreta. 

 
Guardar la presentació com PP-pract.4 

 
Creació de diapositives. 
 

Crear una presentació que contingui les següents 3 diapositives utilitzant la plantilla 
“BAMBÚ” (si no es disponible utilitzeu la plantilla “CAPSULAS”) 
 

Per afeixí diapositives a una presentació  utilitzarem el menú Inserir / Nova diapositiva. 

També existeix el botó rapit   
 

Característiques de la 1ª diapositiva. 
 

Títol Arial amb efecte ombra, centrat i grandària 54  
Subtítol Arial centrat i grandària 32 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Característica 2ª diapositiva. 
 

Títol Arial 40 centrat i negreta. 
Columna esquerra 
Títol grandària 16, centrat, negreta i ombra. 
Resta de text grandària 12. 
Columna dreta 
Títol grandària 16, centrat, negreta i ombra 
Resta de text grandària 12. 
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Característica 3ª diapositiva. 

 
Títol Times New Roman, 44, Vermell i centrat 
Inserir un gràfic. 
Esborrar les dades de l’exemple i introduïu les següents 

  
 
 

Amb el botó “Ver hoja de datos” podem amagar o fer que apareguin les dades del gràfic. 
Proveu diferents tipus de gràfics amb el menú gràfics. Utilitzant el menú “gráfico /tipo de 
gráfico” escolliu el de columna agrupat amb efecte 3D. 
Modifiqueu l’ordre de la 2ª i 3ª diapositiva. 
Visualitza la teva presentació (F5). 
 
Guardar la presentació com PP-pract.5 

 
 

CREACIÓ DE DIAPOSITIVES. WORD-ART, IMATGES PREDISENYADES I 
AUTOFORMES 

 
- Executeu PowerPoint i escolliu “Presentación en blanco”. Posteriorment, com disseny de 

la diapositiva escolliu també “En blanco”. 
 
- Mitjançant el menú “ver / Barras de herramientas”, activeu la barra de dibuix. 
 

  
 
- Realitzeu la següent diapositiva utilitzant el WordArt, les autoformes i les imatges 

predisenyades. 
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Característiques de la diapositiva 
- WordArt tipus de lletra “Impact”, grandària 40. 
- Autoforma amb efecte de ompliment de “Gotas de agua”. Per poder donar aquest efecte 

s’ha de polsar amb el botó dret a sobre de l’autoforma, seleccionar “Formato de 
Autoforma” i “Efecto de relleno”. Escolliu la textura adequada. 

- Autoforma amb text de color blau. 
 
Guardar la pràctica com PP-pract.6 

 
 

Exercici nou. 
 

- Obriu la pràctica PP-pract.5 
 
- Afegir a la presentació la següent diapositiva amb les següents característiques. 

 
WordArt tipus de lletra Arial Black, grandària 40, 
efecte de ompliment “Marmol Blanco”. 

  
 
 
 

- Afegir la següent diapositiva. Ha de tenir una semblança a la següent: 
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- Visualitza la presentació amb les 5 diapositives. 
 
- Guarda la presentació com PP-pract.7 

 

CREACIÓ DE DIAPOSITIVES. EFECTES DE TRANCISIONS ENTRE 
DIAPOSITIVES 

 
- Obriu la presentació PP-pract.7 i posar-la en “Vista clasificador de diapositivas”. 

 
- A la barra superior hem de tenir un boto denominat “Transición de diapositivas”. Serveix 

per donar l’efecte i la forma de transició d’una diapositiva a un altre.  
 

- Polsar aquest boto. Proveu cada un dels efectes de transició d’una diapositiva a un altre. 
(Proveu també la velocitat: lenta, mitjana i ràpida). 

 
- Observeu l’opció de “Avanzar”: si seleccionem “Al hacer clic con el mouse”, la 

diapositiva canvia a la següent quan polsem amb el retoli. Si marquem “Automáticamente 
después de” la diapositiva canvia a la següent, desprès del temps que l’indiquem. 

 
- Per últim, observeu l’opció “Sonido”, amb la que podem escollir un so que es produirà 

duran la transició d’una diapositiva a la següent. 
 

Apliqueu els següents efectes a les diapositives: 
 
Diapositiva 1: 
Efecte: “revelar hacia arriba”, velocitat lenta. 
Avançar “Automàticament” després de 5 segons. 
So “Caja registradora”. 
 
Diapositiva 2: 
Efecte “revelar hacia la izquierda y arriba”, velocitat mitjana. 
Avançar “Automàticamente” després de 5 segons 
So “Redoble”. 
 
Diapositiva 3: 
Efecte “cubrir a la derecha y arriba”, velocitat mitjana. 
Avançar “Automáticamente” després de 5 segons. 
So “Látigo”. 
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Diapositiva 4: 
Efecte “cuadros bicolores hacia abajo”, velocitat rapida. 
Avançar “Automáticamente” després de 5 segons. 
So “Redoble”. 
 
Diapositiva 5: 
Efecte “revelar hacia la izquierda y arriba”, velocitat mitjana. 
Avançar “Automáticamente” després de 5 segons. 
So “Caja registradora”. 

 
- Visualitza la presentació. Polsar la 1ª diapositiva i seleccionar el boto “Presentación de 

diapositivas”. La presentació començarà a funcionar  automàticament. Després de 5 

segons pesarà d’una diapositiva a la següent.  
 
- Guardar la pràctica com PP-pract.8 

 
 

Afeixí animacions al contingut de les diapositives. 
 
Altre opció que poden fer és la personalització de l’animació, definint títols, text, imatges i gràfics 
que son inclosos a la diapositiva. D’aquesta manera, al fer la presentació es mouran els continguts 
segons el nostre criteri. 
 
Per afeixí aquest efectes d’animació s’ha d’estar en “Vista diapositiva”, i entrar al menú 
“Presentación / Pesonalizar animación”. 
 

 
 
Utilitzant la pràctica PP-pract.7 afeixés els següents efectes d’animació: 
 

Diapositiva 1: 
 

Títol: 
 “Trayectoria de desplazamiento  Derecha.” 
“Entrada  Persianas”. 
 Text: 
“Entrada  Rombo” 
“Salir  Desplazamiento hacia fuera” 
 

 Diapositiva 2: 
 

 Títol: 
“Énfasis   Cambiar estilo de fuente” 
“Salir  Cuadros bicolores. 
 

Diapositiva 3: 
 

Objecte 1: 
“Trayectoria de desplazamiento  Dibujar desplazamiento personalizado   A 
mano alzada. 
Objecte 2: 
“Énfasis  Girar” 
Objecte 3: 
“Trayectoria de desplazamiento   Dibujar desplazamiento personalizado  Curva” 
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Diapositivas 4 i 5 
 

Posareu els efectes d’animació que considereu oportuns. 
 
Visualitzeu la presentació polsant la 1ª diapositiva i desprès el botó “Presentació con diapositives. 
La presentació començarà a reproduir-se automàticament. 
 
Guardar la presentació com PP-pract.9. 
 

CREACIÓ DE DIAPOSITIVES. FONS, HIPERVINCLES, IMATGES, SONS I 
VÍDEOS 

 
 
Crea una presentació nova i realitza les següents 5 diapositives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINEMA ACTUAL 

 Ciència ficció 

 Aventures 

 Drama 

 Terror 

 

1ª Diapositiva 

 

2ª Diapositiva 

 

CIÈNCIA FICCIÓ 

FOTO 

 

TEXT 

3ª Diapositiva 

 

AVENTURES 

VIDEO 

 

TEXT 

 

4ª Diapositiva 

 

DRAMA 

FOTO 

 

VIDEO 

 

TEXT 
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Les diapositives han de tenir els següents fons (“Formato / Fondo”) 
 

Diapositiva 1: Color blau clar (utilitzeu “Mas colores”) 
Diapositiva 2: Color blau, amb “Degradado desde la esquina” (“Efecto de relleno”) 
Diapositiva 3: “Textura Papel bouquet” (“Efecto de relleno”) 
Diapositiva 4: “Trama Rombos transparente” (“Efecto relleno”) 
Diapositiva 5: Introduir una imatge relacionada amb el tema. 

 
També tindreu d’inserir sons, vídeos i imatges a les diapositives.  
 

Imatges. S’ha de cercar imatges relacionades amb el tema i posar-les als jocs indicats 
Sons: Podeu utilitzar els que venen amb el programa (“Insertar /Peliculas y sonidos 
/ Sonido de archivo”). 
Vídeo: S’ha de cercar pel·lícules relacionades a Internet. 

 
El text per incloure a les diapositives lo podeu inventar amb sentit. També es pot copia d’Internet. 
 
Feu enllaços de la primera diapositiva a les altres quatre. (”Insertar / Hipervínvulo”) 

Enllaceu CIENCIA FICCIÖ amb la diapositiva 2 
Enllaceu AVENTURES amb la diapositiva 3 
Enllaceu DRAMA amb la diapositiva 4 
Enllaceu TERROR amb la diapositiva 5   

 
Enllaceu amb “Botones de acción”            les diapositives 2, 3, 4 i 5 amb la 1ª. Quan polsem el  
botó tornarem a la 1ª. (“Presentació  / Botones de acción”). 
 
S’han d’incloure efectes de transició en totes les diapositives. Per aplicar-los tindreu d’estar en 
“Vista clasificador de diapositivas”. 
 
També s’han d’incloure efectes d’animació al contingut de les diapositives per automatitzar la 
presentació. (“Presentación / Personalizar animación”). 
 
Guardar la presentació com PP-pract.10. 
 
 
 
 
 

CREACIÓ DE DIAPOSITIVES. POWERPOINT I INTERNET 
 
 
 
Realitza una presentació de 6 diapositives per representar els vostres 5 cantants o grups musicals 
favorits. Les característiques que han de tenir son: 

5ª Diapositiva 

 

TERROR 

LLIURE ELECCIÓ 

UTILITZANT TOT L’APRÉS 

ANTERIORMENT 
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1ª Diapositiva 

 

Títol: ELS MEUS CANTANTS I GRUPS FAVORITS 

Subtítol:   Cantant 1 o Grup 1 

   Cantant 2 o Grup 2 

   Cantant 3 o Grup 3 

   Cantant 4 o Grup 4 

   Cantant 5 o Grup 5  

2ª Diapositiva 

 

Títol: Cantant / Grup 1 

Foto, text, imatge, relacionada amb el cantant / 

grup. També un enllaç a la seva pàgina web i 

hipervincle a la diapositiva 1 

3ª Diapositiva 

 

Títol: Cantant / Grup 2 

Foto, text, imatge, relacionada amb el cantant / 

grup. També un enllaç a la seva pàgina web i 

hipervincle a la diapositiva 1  

4ª Diapositiva 

 

Títol: Cantant / Grup 3 

Foto, text, imatge, relacionada amb el cantant / 

grup. També un enllaç a la seva pàgina web i 

hipervincle a la diapositiva 1  

5ª Diapositiva 

 

Títol: Cantant / Grup 4 

Foto, text, imatge, relacionada amb el cantant / 

grup. També un enllaç a la seva pàgina web i 

hipervincle a la diapositiva 1  

6ª Diapositiva 

 

Títol: Cantant / Grup 5 

Foto, text, imatge, relacionada amb el cantant / 

grup. També un enllaç a la seva pàgina web i 

hipervincle a la diapositiva 1  
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Crea un hipervincle de cada Cantant / Grup de la primera diapositiva a la diapositiva relacionada 
con aquest cantant / grup . Per fer-lo tindreu de seleccionar la paraula a la que voldreu posar 
l’enllaç i polsar sobre el menú “Insertar / Hipervínculo”. 
 
Utilitzant un botó d’acció en les diapositives 2, 3, 4, 5 i 6, (“Presentació / Botones de acció”) i en el 
moment de polsar a sobre, s’ha de poder connectar a la pàgina web del cantant / grup.  ( marcar el 
botó, obrir el menú “Insertar / hipervínculo / acción al hacer clic: marcar hipervinculo a: 
seleccionar Dirección URL..., s’obre una finestra on s’ha d’escriure l’adreça de la pàgina web). 
 
Guardar la presentació com PP-pract.11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte final 
 
 
Utilitzant totes les funcions apreses anteriorment, has de realitzar una presentació utilitzant un 
treball fet per qualsevol  assignatura. La durada màxima per fer la presentació oral és de 5 min. 
Les diapositives han de tenir efectes, hipervincles, imatges, etc... La presentació serà individual i 
ha de tenir un peu de pàgina amb el vostre nom. 
 
 
Guardar com PP-pract.12 
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DISSENY DE PÀGINES WEB. Disseny amb codi HTML 

 

 

Exercicis. 

 

Per confeccionar una pàgina web necessitem un editor de text. Podem utilitzar Notepad, 

Wordpad o el que vulguem. 

 

Passos per crear la primera pàgina web: 

 

1. Obrir el programa editor de text. 
2. Escriure els codis. Escrivírem els codis com si estem escrivint amb un processador 

de text. Guardarem el fitxer creat com un fitxer de text. 

 Una vegada obert el programa editor de text vaig escrivint els codis. 

 Les instruccions, codis, de html estan ficades dintre dels signes < i > . Les 
instruccions no importa si estan posades en majúscules o minúscules. 

 

Exemple: posar un text en negreta. 

 

La instrucció per posar un text en negreta és  

<b>la primera</b> 

La instrucció de tancament ha de portar  el signe / 

 

3. Guardar el fitxer. Crearem una carpeta en el directori de la vostra unitat personal per 
guardar els diferents treballs de pàgines web. 

a. Per guardar el fitxer hem de posar-li un nom amb una extensió htm 
exemple: primerapagina.htm 

b. Es preferible no accentuar , ni ”ñ”, ni símbols estranys per evitar 
problemes de compatibilitat.  

c. No deixar espais en blanc amb el nom del fitxer. 
d. Guardar com document de text. Format de text ASCII 

 

Una vegada hem guardat el fitxer podem veure el resultat obrin-lo amb el programa per 

veure pàgines web que tenim a l’ordinador. 

Exercici 1. Estructura d’un document 

Tot arxiu HTML té una estructura similar a la següent. 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Exemple de codi HTML</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 
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 Aquí hem de posar el contingut de la pàgina Web 

</BODY> 

</HTML> 

 

 HEAD: fa referència a la informació del títol de la pàgina web que apareix a la barra 
de control de la finestra. 

 BODY: fa referència al contingut del cos del document. 
 

 

Resultat : 

 

Exercici 2. Donar format als caràcters d’un document.  

 

 

Per donar format al text d’un document s’utilitzen diferents etiquetes: 

 

a) Etiquetes físiques. Estableixen de forma precisa el format a  aplicar. 
 

Etiqueta Efecte 

B Negreta 

FONT Especifica una font amb el tipus de font, grandària i color 

I Cursiva 

S Ratllat 

SMALL Disminueix la grandària de la font 

SUB Subíndex 

SUP Superíndex 

U Subratllat 

 

b) Etiquetes lògiques. 
 

Etiqueta Efecte 

BIG Text més gran 
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CODE Text exemple de codi 

PLAINTEXT Font d’amplada fitxa 

STRONG Text destacat 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Exemples d’estils de fonts</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 Aquest exemple mostra com canvia l’estil d’una font utilitzada en un 

determinat paràgraf de text 

<BR> 

<STRONG> Aquest text esta escrit en negreta</STRONG> 

<BR> 

<I>Aquest text esta en cursiva</i> 

<BR> 

<U>Aquest test esta subratllat</U> 

<BR> 

També es possible definir diferents estils de text. Per exemple, <I>podem 

incloure <B> un text en negreta </B> en un text en cursiva.</I> 

</BODY> 

</HTML>  

 

Resultat: 
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Exercici 3. Utilització de fonts específiques.  

 

 

Per tindre més control del tipus de lletra, el seu color i format, podem utilitzar l’etiqueta 

<FONT> i els atributs FACE, SIZE i COLOR. 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Exemples d’estils de fonts</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<FONT FACE=”Arial”> 

Aquest exemple mostra com es pot canviar la font d’un determinat text. 

</FONT> 

<BR> 

<FONT SIZE=+4> 

Aquest exemple mostra com podem modificar la grandària d’un text. 

</FONT> 

<BR> 

<FONT COLOR=RED SIZE=”2” FACE=”Arial, courier”> 

Aquest exemple mostra com podem modificar la grandària, tipus de lletra i 

color del text. 

</FONT> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat: 
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Exercici 4. Aplicació de format a paràgraf d’un document. 

 

 

Per aplicar formats de paràgrafs disposem d’etiquetes com <P>, aplica un estil de paràgraf 

normal, <H1> que aplica l’estil de capçalera de nivell 1 o <L1> que especifica el format de 

cada element d’una llista. A la taula que ve a continuació, trobem les etiquetes que 

s’apliquen a la majoria de formats de paràgrafs que HTLM posa a nostra disposició. 

 

Etiqueta Format 

<ADDRESS> Adreça de correu 

<H1>....<H6> Nivell de capçalera (de 1 a 6) 

<Ll> Element d’una llista 

<OL> Llista enumerada (s’utilitza conjuntament amb Ll) 

<P> Paràgraf normal 

<PRE> Text sense format 

<UL> Llista de vinyeta (s’utilitza conjuntament amb Ll) 

 

 

4.1.- Creació de paràgrafs normals. 

 

Amb un explorador web, cada paràgraf es troba separat dels demes per una línia en blanc, 

una davant i l’altra desprès del paràgraf. Per especificar un paràgraf en un document HTML 

s’utilitza l’etiqueta <P>. 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Creació de paràgrafs normals</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P>Aquest es el primer paràgraf del document 

<P>Aquest es el segon paràgraf del document  

</BODY> 

</HTML> 
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Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- Organització d’una pàgina utilitzant encapçalaments. 

 

Amb el llenguatge HTML poden tindre sis nivells d’encapçalaments, que podem configurar 

amb les etiquetes <H1> ... <H6>. 

 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Organització d’una pàgina web utilitzant encapçalaments</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

 

<H1>Aficions</H1> 

<P>L’encapçalament anterior és de nivell 1.</P> 

 

<H2>Fotografia</H2> 

<P>L’encapçalament anterior és de nivell 2.</P> 

 

<H3>Viatges</H3> 

<P> L’encapçalament anterior és de nivell 3.</P> 

 

<H4>Musica</H4> 

<P> L’encapçalament anterior és de nivell 4.</P> 

 

<H5>Esport</H5> 

<P> L’encapçalament anterior eés de nivell 5.</P> 

 

<H6>Llibres</H6> 

<P> L’encapçalament anterior és de nivell 6.</P> 
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</BODY> 

</HTML> 

 

 

Resultat: 
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4.3.-Llista de vinyetes i llista enumerada. 

 

Per crear una llista de vinyetes utilitzarem l’etiqueta <UL> i <Ll>. 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Llista de vinyetes</TITLE> 

<HEAD> 

<BODY> 

Els últims quatre viatges que he realitzat han tingut com destinació: 

<UL> 

<Li>Canaries 

<Li>Veneçuela 

<Li>Nova Zelanda 

<Li>El Tibet 

</UL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Resultat: 
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Generalment, les llistes enumerades s’utilitzen per indicar una llista d’instruccions on 

l’ordre és molt important, o una llista de conceptes ordenants per la seva importància. Per 

crear una llista enumerada el procés és idèntic a l’utilitza’t per la llista de vinyetes amb la 

particularitat que utilitzem l’etiqueta <UL> i no l’etiqueta <OL>. 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Lista enumerada</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Els viatges més bonics que he fet, han tingut com destinació: 

<OL START=4 TYPE=A> 

<Li>Canàries 

<Li>Veneçuela 

<Li>Nova Zelanda 

<Li>El Tibet 

</OL> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Resultat: 
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4.4.- Text amb format previ. 

 

Mitjançant l’etiqueta <PRE> i </PRE>, el text compres entre les dos, conserva el format amb 

el que estigui escrit. 

 

Exercici 5. Resum d’estructura bàsica  

 

 

Capçalera i cos, Funcions bàsiques: paràgraf, negreta, subratllat, cursiva. 

 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>La meva primera pàgina Web</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P><B>El codi HTML</B> ens permet escriure pàgines Web amb text pla 

que serà <U> interpretat pel navegador</U>.</P> 

<P>Aquí comença un nou paràgraf.<BR>Aquí tenim un salt de línia dins del 

mateix paràgraf,</P> 

<HR> 

<P><I>Aquest nou paràgraf està escrit en lletra cursiva</I></P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat 
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Exercici 6. Fonts: mides i colors dels text 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Proves amb colors i mides de lletres</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<P><FONT COLOR=”#000000” face=Arial, Helvetica, sans-serif” 

size=”2”>Escrivim aquesta línia de color negre</FONT></P> 

<P><FONT FACE=”Arial, Helvetica, sans-serif” size=”3” color=”#FF0000”> 

La segona línia de color vermell i d’una mida més gran (3)</FONT></P> 

<P><FONT FACE=”Arial, Helvetica, sans-serif” size=”4” 

color=”#0000FF”>La tercera de color blau amb una mida encara més gran 

(4)</FONT></P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat: 
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Exercici 7. Capçaleres de diferents mides. 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Capçaleres</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor="#FFFFFF" text="#000000"> 

<h1>Primer títol</h1><hr> 

<h2>Segon títol</h2><hr> 

<h3>Tercer títol</h3><hr> 

<h4>Quart títol</h4><hr> 

<h5>Cinquè títol</h5><hr> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

 

Resultat: 
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 Exercici 8. Inserció d’una imatge en una pàgina web. 

 

Per inserir una imatge en una posició concreta d’una pàgina web utilitzarem l’etiqueta 

<IMG>. L’únic atribut que té aquesta etiqueta es SCR, que compte l’adreça URL de l’arxiu de 

la imatge que volem incloure. També podem establir altres atributs: 

 

 WIDTH i HEIGHT. Permeten especificar l’espai reservat per la imatge en el document. 

 ALIGN, controla la forma en que l’explorador alinea la imatge respecte al text dels 
voltants. Té com valors TOP (superior), MIDDLE (centrat) i BOTTOM (inferior). 

 Si assignem al paràmetre anterior els valors LEFT (esquerre) o RIGHT (dreta), podem 
fer que la imatge es comporti com imatge flotant bé a l’esquerra, be a la dreta de la 
nostra pàgina web, amb l’efecte que el text envolta  la imatge. 

 

Exemple d’utilització de l’etiqueta IMG: 

 

<IMG SRC=”nom de l’arxiu de la imatge amb la seva extensió”> 

 

8.1.- Inserció bàsica d’una imatge 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Inserció d’una imatge en una pàgina web</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<IMG SRC=”einstein.jpg” WIDTH=”160” HEIGHT=”108”> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat: 
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8.2.- Pàgina web amb text i imatges. 

 

Teniu de aconseguir una imatge que representi un animal depredador, per  utilitzar-la amb 

la pàgina web.  

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Depredador</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor="#00FF00" text="#000000"> 

<H1>Depredador</H1> 

<P>Animal que captura uns altres animals per nodrir-se. El depredador sol 

ésser més gros que no la seva presa. Atès 

 que en un habitat determinat el depredador acostuma a actuar sovint 

sobre unes preses d'espècies concretes, hom pot 

considerar la relació depredador/presa com un sistema de dues poblacions 

entre les quals s'estableix una dependència 

recíproca.<BR></P> 

<HR> 

<IMG SRC="oso.jpg"> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat:: 
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Exercici 9.  Establir hipervincles. 

 

L’etiqueta que permet crear vincles tant d’imatges com de text és <A>. Es tracta d’una 

etiqueta continent que marca el començament i el final del enllaç del vincle. Quan l’usuari 

faci clic a sobre le l’enllaç, l’explorador obre el recurs especificat amb l’atribut HREF. 

 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Establiment de vincles</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<A HREF=http://iesmollet.net> 

Web oficial de l’IES-SEP Mollet del Vallès 

</A> 

<P> 

<A HREF=http://iesmollet.net> 

<IMG SRC=”MOLLET2.jpg” WIDTH=”100” HEIGHT=”90”> 

</A> 

</BODY> 

</HTML> 

 

Resultat: 
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Taules. 

 

Una de les funcions més útils de HTML és la utilització de taules. Dissenyar una taula amb 

etiquetes HTML és molt senzill. Primer, s’ha d’especificar la secció del document on 

posarem la taula amb les etiquetes <TABLE> i </TABLE>. Cada fila de la taula comença amb 

l’etiqueta  <TR> i acaba amb l’etiqueta </TR>. Finalment, cada fila de la taula compte cel·les 

que s’especifiquen amb les etiquetes <TD> i</TD>. Aquesta és l’estructura general d’una 

taula. 

 

Exercici 10. Taula simple 

 

Realització d’una taula simple de 3x3 sense bores 

 

 

. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Taula simple 3x3</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<H1>Taula simple de 3x3</H1> 

<FONT FACE=”verdana”> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD>Fila 1, Columna 1</TD> 

<TD>Fila 1, Columna 2</TD> 

<TD>Fila 1, Columna 3</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Fila 2, Columna 1</TD> 

<TD>Fila 2, Columna 2</TD> 

<TD>Fila 2, Columna 3</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Fila 3, Columna 1</TD> 

<TD>Fila 3, Columna 2</TD> 

<TD>Fila 3, Columna 3</TD> 

</TR> 

</TABLE> 
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</BODY> 

</HTML> 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 11. Taula amb bores. 

 

Per afegir unes bores al voltant de les cel·les s’ha d’inserir l’atribut BORDER a l’etiqueta 

<TABLE>. Dit d’altre forma substituïm l’etiqueta <TABLE> per <TABLE BORDER>. L’atribut 

BORDER pot tindre un valor, l’amplada de la bora en píxels. 

 

Moltes vegades les taules no tenen files i columnes de la mateixa grandària. Les etiquetes 

ROWSPAN i COLSPAN fan possible generar taules amb combinació de cel·les. Quan 

ROWSPAN i COLSPAN es posen en mig de les etiquetes <TD> i </TD>, uneixen  la cel·la 

actual amb una o mes de la resta de cel·les properes, a la mateixa fila (cas de COLSPAN) o 

columna (cas de ROWSPAN). El número de cel·les properes que es fusionen amb la cel·la 

actual es el valor especificat pels atributs COLSPAN i ROWSPAN. 

 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Exemple de taula amb bores</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

<TABLE BORDER> 

<TR> 
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<TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2> Origen:<BR>Cens 2000</TD> 

<TD  COLSPAN=2>Mitjana</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Alçada</TD> 

<TD>Pes</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD ROWSPAN=2>Sexe</TD> 

<TD>Homes</TD> 

<TD>5,83</TD> 

<TD>195,5</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Dones</TD> 

<TD>5,22</TD> 

<TD>167,8</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Resultat: 
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Exercici 12. Enllaços entre dos pàgines diferents. 

 

Heu de crear dues pàgines web anomenades tigre.htm i depredador.htm, que s’enllacin 

mútuament l’una amb l’altre i que continguin els següents texts: 

 

 

 

Pàgina tigre.htm 

 

<HTML> 

<HEAD>  

<TITLE>El Tigre</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BDCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000"> 

<H1>EL TIGRE</H1> 

<H2>Família dels fèlids </H2> 

<P>Un animal mamífer carnívor del subordre dels fissípedes, amb una 

longitud que pot arribar als 3 metres.<BR> 

És un <A HREF=" depredador.htm">depredador</A>, de pèl rogenc, llevat 

de la part interna de les potes i les parts inferiors i frontals del cos, que són 

blanques, totes travessades per ratlles amples i fosques.... 

</P> 

<HR> 

<IMG SRC="tigre.jpg"> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Pàgina depredador.htm 

 

<HTML> 

<HEAD>  

<TITLE>Depredador</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000"> 

<H1>Depredador </H1> 

<P>Animal que captura uns altres animals per nodrir-se. El depredador sol 

ésser més gros que no la seva presa. Atès que en un hàbitat determinat el 

depredador acostuma a actuar sovint sobre unes preses d'espècies 
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concretes, hom pot considerar la relació depredador/presa com un sistema 

de dues poblacions entre les quals s'estableix una dependència recíproca. 

<BR></P> 

<P><a HREF="tigre.htm">Anterior </A></P> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

Resultat: 

 

 

 

 

 

Exercici 13. Enllaços dins la mateixa pàgina web. 

 

 

 

 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>El Tigre</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY BGCOLOR="#00FF00" TEXT="#000000"> 

<H1>El tigre<A NAME="tigre"></A></H1> 



                                                                                                           

 103 

<H2>Família dels fèlids </H2> 

<P>Un animal mamífer carnívor del subordre dels fissípedes, amb una 

longitud que pot arribar als 3 metres.<BR><BR> 

És un <A HREF="#depredador">depredador</A>, de pèl rogenc,  llevat de 

la part interna de les potes i les parts inferiors i frontals del cos <BR> 

<BR>, que són blanques, totes travessades per ratlles amples i 

fosques....</P> 

<BR><BR><BR> 

<HR><BR><BR> 

<IMG SRC="tigre.jpg"> 

<BR><BR><BR> 

<HR> 

<BR><BR><BR> 

<H1>Depredador <A NAME="depredador"></A></H1> 

<P>Animal que captura uns altres animals per nodrir-se. El depredador sol 

ésser més gros que no la seva presa. <BR> <BR>Atès que en un hàbitat 

determinat el depredador acostuma a actuar sovint sobre unes preses 

d'espècies <BR><BR>concretes, hom pot considerar la relació 

depredador/presa com un sistema de dues poblacions<BR><BR> entre les 

quals s'estableix una dependència recíproca. </P> 

<BR> 

<P><A HREF="#tigre">Anterior </A></P> 

<HR> 

</BODY> 

</HTML> 

 

 

 

Resultat: 
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Practica 8. Taula index. 

 

Realització d’una taula índex de tots els exercicis i practiques realitzades a la unitat 

didàctica de pàgines Web. 

 

Característiques: 

 

Ha de tenir un títol  de grandària H1 i centrat. DISSENY DE PÀGINES WEB 

Ha de tenir un subtítol de grandària H2. Índex pràctiques i exercicis 

Ha de tenir un color o imatge de fons per tota la pàgina que no faci il·legible el contingut. 

La taula ha de tenir 3 columnes. Nº d’ordre; Nº pràctica o exercici; Títol practica o exercici. 

Cada número de pràctica o exercici ha de tenir un hipervincle amb la pràctica o exercici 

corresponent. 

Cada pràctica o exercici ha de tenir un altre hipervincle per tornar a la pàgina principal de la 

taula. 

 

 

DISSENY DE PÀGINES WEB AMB DREAMWEAVER 

 

- Introducció a DREAMWEAVER 

 

¿Què és Dreamweaver? 

 

Dreamweaver és un software fàcil d’utilitzar que permet crear pàgines web amb un format 

professional. 

 

Les funcions d’edició visual de Dreamweaver permet afegir ràpidament disseny i 

funcionalitat a les pàgines, sense la necessitat de programar manualment el codi HTML. 

 

Com ja hem vist, qualsevol editor de text permet crear pàgines web, solament és necessari 

crear els documents amb l’extensió HTML o HTM, i incloure com contingut del document el 

codi HTML desitjat. Podem utilitzar inclús el Bloc de notes per fer-lo. 

 

Crear pàgines web utilitzant el codi HTML és més costos que fer-lo utilitzant un editor 

gràfic, però es necessari conèixer una mica de HTML per poder fer pàgines de certa 

qualitat. 
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Avui dia existeixen una gran quantitat d’editors de pàgines web. Un dels més utilitzats i que 

sobresurt per la seva senzillesa i per les nombroses funcions que porta es Macromedia 

Dreamweaver. 

   

 

Concepte bàsics de Dreamweaver MX 

 

Obrir i tancar Dreamweaver MX. 

 

 Utilitzant el boto INICIO, es desplega un menú, fem clic sobre Programes i apareix 
tota la llista de programes que tenim instal·lats al nostre ordinador, cerquem 
Macromedia, seguidament Macromedia Dreamweaver MX, fem clic a sobre i obrim el 
programa. 

 

 També podem obrir el programa utilitzant la icona   si la tenim a 
l’escriptori. 

 

Per tancar Dreamweaver MX podem utilitzar qualsevol de les següents operacions: 

 

 Fer clic sobre el botó  

 Polsant les tecles ALT+F4 

 Fent clic a sobre del menú Archivo i escollir l’opció Salir. 
 

L’àrea de treball de Dreamweaver. 

 

Comencem amb una breu introducció de l’àrea de treball de Dreamweaver. Quan iniciem 

Dreamweaver s’obrirà la següent pantalla amb els següents elements: 
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 La finestra de document mostra el document actual quan s’està creant i editant. 
 

 El panel d’objectes compte icones en els que podem fer clic per inserir objectes en 
el document i per canviar la seva forma de treballar amb ell. 

 

 Dreamweaver proporciona un gran número de panels flotants, com el panel Estil 
HTML i l’inspector de codi, que ens permet treballar amb altres elements de 
Dreamweaver. 

 

 L’inspector de propietats mostra propietats de l’objecte o text seleccionat i permet 
modificar aquestes propietats. 

 

 

Dreamweaver pot mostrar un document de tres formes diferents: vista disseny, vista codi i 

vista combinada  a la vegada disseny i codi. 

 

Amb la vista de disseny es pot treballar de dos maneres diferents: 

 Vista disposició que ens permet dissenyar el format d’una pàgina, inserir gràfics, 
text i elements multimèdia. 

 Vista estàndard que ens permet crear capes, crear document amb marcs, crear 
taules i aplicar altres canvis a la pàgina. 

Finestra de document 

Inspector de 

propietats 

Panel 

flotant 

Barra d’eines de 

document 

Panel d’objectes 
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 La primera pàgina web amb Dreamweaver. 

 

1. Lo primer serà posar el títol, per això seguirem el següent procés. 

Polsa’n amb el boto  dret a sobre de qualsevol part de la fulla en blanc seleccionem l’opció 

“Propiedades de la página”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apareix la següent finestra on posarem el títol i el color de fons. També podem posar una 

imatge com ha fons de pantalla. 

Títol: La meva primera pàgina web amb Dreamweaver. 

Color de fons: Taronja
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2. Fins ara tenim una pàgina web amb un títol i color de fons taronja. Ara 

introduirem el text següent: 

 

 

CREACIÓ D’UNA PÀGINA WEB AMB DREAMWEAVER 

 

Moltes de les imatges que veiem a Internet es podem copiar al disc dur. Fen clic amb 

el boto dret del ratolí a sobre de la imatge que volem porta d’Internet, s’obre una 

finestra amb una opció similar a Guardar imatge com ..... (depèn del navegador que 

utilitzem) ens permet gravar la imatge dintre d’un fitxer del nostre disc dur. 

 

 

 

3. Per aconseguir els efectes que té el text que acabes de copiar (negreta, lletres amb 

color, cursiva, etc) s’ha d’utilitzar la finestra de propietats. Primerament 

seleccionarem el text que desitgem (per exemple: boto dret del ratolí” ha d’anar en 

negreta) i es posa polsa’n a sobre 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Crea, dintre de la teva unitat personal, una carpeta amb el nom DREAM per guardar 

aquesta pàgina amb el nom pagina 1.htm. 

 

 

Canvi de fons 

 

Les pàgines web han de ser visualment atractives, una eina que podem utilitzar és el canvi 

de fons. Per fer-ho podem posar el fons d’un color o bé posar una imatge. 

 

Posar el fons d’un color: 

Tipus de lletra 

(seleccionarem 

ARIAL) 
Color de la lletra Cursiva 

Alineació del text 
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Anem al menú “modificar” i triem el submenú “propietades de página”. 

Sortirà una finestra. Cerca l’opció “fondo” i tria el color que vulguis. Pitja damunt “Aceptar”. 

El fons ha de poder deixar llegir bé i amb claredat el text. Heu de cercar una uniformitat de 

colors a l’hora de fer una pàgina web i no caure en l’abús de la utilització de molts de fons 

diferents. 

 

Posar una imatge com a fons: 

 

Podem trobar en Internet moltes pàgines que tinguin fons per posar en la nostra pàgina. 

Podem posar en el cercador google “fondos de pàgina web” i ens sortiran moltes pàgines 

amb fons diferents. Triem el que més ens agradi i ho desem a la nostra carpeta imatges. 

Per posar aquets fonts a la nostra pàgina el que hem de fer es anar, com abans, al menú 

“modificar” i triar el submenu “propiedades de la página” sortirà la mateixa finestra d’abans 

però ara en lloc d’anar a “fondo” anirem al quadre que posa “imagen de fondo” i pitjarem 

damunt “examinar” i cercarem a la nostra carpeta “imagenes” la imatge que posarem com 

fons. 

 

 

Exercici 1: 

 

 Crea un fons, recorda, una pantalla normal té 1024 x 768 píxels. 

 Canvia el color de la lletra del text, per millorar-lo amb el fons. 

 Canvia la mida de la lletra del text. 

 Posa el títol en cursiva. 
 

 

Construcció d’habitatges 

 

Els aglomerats. 

 

Els aglomerats són materials en forma de pols que quan es barregen amb aigua adquireixen 

plasticitat i, després d’un temps de presa (enduriment gràcies a canvis físics i químics), es 

tornen consistents. 

 

Els conglomerats. 

 

Els conglomerats s’aconsegueixen barrejant un aglomerat amb sorra i/o grava. Desprès 

d’afegir-hi aigua i pastar-lo, adquireixen plasticitat, amb la qual cosa poden agafar formes 
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diverses i, transcorregut el temps de presa de l’aglomerat, s’endureixen i es tornen molt 

resistents a la compressió. 

 

 

Guarda la pràctica com habitatges.htm 

 

 

Taules. 

 

Tots els objectes s’alineen per defecte a l’esquerra de les pàgines web. Gràcies a les taules 

es possible  el text en columnes, inserir imatges al costat d’un bloc de text i altres series de 

coses que sin les taules serien impossibles de realitzar. 

 

Inserir una taula. 

 

Per inserir una taula utilitzarem el menú “Insertar tabla”. 

A la nova finestra especificarem en número de files i columnes, l’amplada, Vores,”relleno de 

celda”, “espacio entre celdas”. 

 

 

Exercici 2: 

 

Crea una pagina web que tingui com títol “Mesos de l’any” amb el enunciat a la primera línia 

que posi “Mes d’abril”. A continuació s’ha de definir la taula necessària per omplir aquest 

mes. Guarda la pagina amb el nom abril.htm. 

La pagina ha de tenir les següents característiques: 

- Color de fons verd. 
- Color de fons de la taula taronja. 
- Lletres per cada fila d’un color diferent 

 

Mes d’abril 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       
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Guarda la practica com abril.html 

 

Afegeix i elimina files i columnes 

 

Existeixen varies formes d’afegir i eliminar files i columnes a una taula 

Lo primer que s’ha de fer es, tenint el cursor en una cel·la o varies, desplegar el menú 

“Modificar / Tabla”. S’obre un nou menú amb les opcions “Insertar fila, columna, eliminar fila, 

columna, etc...” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercici 3 

 

Obre una pagina web i crea  una taula de 4 files i 3 columnes 

Afegeix una columna a la dreta i un altre a l’esquerra. Afegeix també una fila superior i un 

altre inferior. Omple de color les cel·les afegides (gris) 

Guarda la practica com Taula.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la mateixa pagina web crea una altre taula de 2 x 2 i a l’interior de la primera cel·la 

introdueix un altre taula de 2x2. Omple la primera taula de color de fons verd clar i la 

segona de color taronja. 

Guarda la practica amb el mateix nom. 
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Dividir i combinar cel·les  

 

Si volem combinar i dividir cel·les s’ha de fer utilitzant el menú propietats 

Si seleccionem varies cel·les es poden combinar polsant a sobre del boto  de la 

finestra propietats. 

Per dividir una cel·la s’ha de polsar a sobre del boto   o sobre l’opció “Dividir celda” 

de l’opció “Tabla”. 

 

 

 

Exercici 4 

 

Crea la taula que ve a continuació. 

 

Dóna-li colors a les cel·les  

 

 

 

Marró, taronja, vermell i groc clar 

 

 

 Guarda la pagina amb el nom gossos.htm 
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Imatges. 

 

Per inserir una imatge utilitzem el menú “Insertar” i l’opció “imagen”. Desprès podem 

seleccionar la imatge utilitzant la nova finestra.  

 

Prèviament guardarem quatre imatges a una nova carpeta, dintre de la carpeta DREAM i que 

anomenarem IMATGES. Les imatges seran de quatre avions diferents 

 

Las posarem una a sota de l’altre, centrades i guardarem la pàgina com index.html. 

 

Modificar la grandària de la imatge 

 

Modificar la grandària de les imatges anteriors de manera que tinguin les següents 

dimensions i alineacions. 

 

IMATGE AMPLADA (An) ALÇADA (Al) ALINEACIÓ 

AVIÓ 1.JPG 600 200 DRETA 

AVIÓ 2.JPG 150 500 CENTRAT 

AVIÓ 3.JPG 300 300 ESQUERRE 

AVIÓ 4.JPG 500 100 DRETA 

  

 

Creació de vincles utilitzant parts d’una imatge. 

 

Podem crear vincles i comportaments utilitzant parts d’una imatge, sense utilitzar tota la 

imatge. Aquesta funció rep el nom de mapa d’imatges. 

 

 

 

 

 

Exercici 5 
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Entrarem al buscador Google per trobar la pagina web oficial de les comarques següents, 

Baix Ebre, Pallars Jussà i Maresme 

 

Guarda les adreces anteriors i crea una pagina que anomenarem mapa.htm on posarem una 

imatge del mapa de Catalunya amb les comarques marcades. 

 

COMARQUES DE CATALUNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament definirem a sobre de la imatge un mapa d’imatge. 

Això significa que depenent de la zona de la imatge on “cliquem” 

podrem obrir un hipervincle diferent. Per això utilitzarem 

l’eina 

 

Dibuixa amb l’eina el contorn de la comarca del Baix 

Ebre i desprès on posa “vinculo”, tindràs d’establir la 

pàgina web oficial corresponent 

 

Fes lo mateix amb la resta de comunitats, guarda els canvis i comproveu que tot funciona 

correctament polsant la tecla F12. 

 

Guarda els canvis a la pàgina mapa.htm 
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Marcs 

 

Els marcs o “frames” serveixen per distribuir millor les dades de les pàgines fixant  algunes 

parts com al logotip i la barra de navegació i permeten que altres puguin canviar. Milloren la 

funcionalitat i l’aparença. 

 

Cada un dels marcs d’una pàgina, compte un document HTML individual. Per exemple a la 

imatge següent pots veure una pàgina amb tres marcs. 

 

  

 

 

 Marc esquerre. 

 Marc dret o principal. 

 Marc superior. 
 

 

 

 

 

 

 

Per poder visualitzar la pàgina, s’ha d’obrir amb el navegador una pàgina web (index.html) 

que inclogui totes les demes 

 

 

Creació de marcs. 

 

Per crear un marc, primer s’ha d’obrir un document. Crearem un nou dintre del nostre lloc 

web DREAM (Archivo / Nuevo) 

Lo primer que farem es obrir el menú “Insertar” / HTML / i l’opció “Marcos”. Utilitzant aqueta 

opció poden escollir el tipus de marcs que volem. 

Polsarem “Insertar / HTML / Marcos / Izquierda “ es crearà un marc a l’esquerra del 

document. 

A continuació polsarem “Insertar / HTML / Marcos / Superior” i es crearà un nou marc a la 

part superior del document. 

Com es pot veure a l’ imatge apareix una línia que divideix el document en tres. 

En aquest cas tindrem quatre documents: el de l’esquerra, el de la dreta, el superior i el que 

compte tots els marcs. El de la dreta es el document que teníem al principi. 

 



                                                                                                           

 116 

Per diferenciar cada marc li donarem diferents colors de fons 

 

- Marc principal = color groc clar 
- Marc superior = vermell clar. 
- Marc esquerra = blau clar. 

 

Per últim guardarem tots els marcs, seleccionarem “Guardar todos los marcos” i posarem els 

següents noms: 

 

- El marc que compte tots els demes “marcs.htm”. 
- El marc principal “principal.htm” 
- El marc superior “superio.html”. 
- El marc esquerra ”esquerra.html”. 

 

Modificació dels marcs 

 

Si necessitem modificar els marcs per fer-los més grans o més petits es pot fer utilitzant el 

menú “Ver/ Ayudas Visuales / Marcos”. Activant aquesta opció podem desplaçar les vores 

del marc seleccionat i el podem fer més gran. 

 

Modificar les propietats dels marcs. 

 

Si necessitem modificar les propietats dels marcs com el nom o els hipervincles, es pot fer 

seguin les següents indicacions. 

 

Utilitzant el menú “Ventana/ Marcos” podem accedir a les propietats de cada marc, per 

exemple  canviar el nom. 

 

 

 

Si en algun moment una pagina no s’obre dintre del marc correcte es perquè s’ha d’indicar 

a la propietat de l’hipervincle el destí cap on s’ha d’obrir la nova pagina.  
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Creació d’una pàgina web 

 

Començarem a crear una pagina web lo més aproximada a les pagines que trobem a 

Internet. 

 

Crearem una carpeta “ciclisme” on posarem totes les pàgines, imatges, etc.. de la nostra 

pàgina web. 

 

Començarem obrin  una primera pagina en blanc on inserirem un marc a l’esquerra i un 

altre a la part superior. Guardarem els marc amb els següents noms: 

 

- El marc principal que engloba tots els altres li posarem “index.html”. 
- El marc principal li posarem “principal.html”. 
- El marc superior li posarem “superior.html”. 
- El marc esquerre li posarem “esquerre.html”.  

 

E
s

q
u

e
rr

e
.h

tm
l 

Superior.html 

Principal.html 

 

 

Obrirem la pagina principal.htm i l’omplirem amb les següents característiques. 

 

- Títol de la pagina “Bicicletas Rocamora – lo mejor en bicicletas”. 
- Fons de la pagina de color groc clar. 
- Text: “Bicicletas Rocamora” amb l’estil  “encabezado 1” i centrat. 
- Baixarem d’Internet una foto d’una bicicleta i l’inserirem desprès del text. 
- Al final de la pagina s’ha de posar el següent text. 
 

 

VENTA DE BICICLETAS – REPARACIONES – ACCESORIOS – MATERIAL DEPORTIVO 

Carretera de Castilla, nº 289; tlfo. – fax 981313674, Alicante, España 
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Guardar la pagina “principal.htm” 

 

Omplirem el marc superior amb una imatge que prèviament s’ha de dissenyar. Es tracta que 

sigui el logo de la nostra empres i ha de tenir una petita imatge d’una bicicleta i un text. 

Aquí entra en joc la vostra imaginació. Un exemple pot ser el següent: 

 

  

Bicicletas Rocamora 

 

La grandària s’ha d’ajustar al marc.  Guardar la pagina “superior.htm”. 

 

Anirem al marc de l’esquerra on crearem un menú per poder accedir a les diferents 

seccions. Crearem una taula de 9 files per 1 columna per introduir les següents seccions: 

Bicicletas Rocamora 

 
 

 

VENTA DE BICICLETAS – REPARACIONES – ACCESORIOS – MATERIAL DEPORTIVO 

Carretera de Castilla, nº 289; tlfo. – fax 981313674, Alicante, España 
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 El color de fons de la taula ha de ser taronja clar, mens la primera 

cel·la que serà blau clar, amb lletres de color negre. 

 

Podem posar a sobre de la taula un icona petit de la vostra empresa (que 

prèviament s’ha de dissenyar). 

 

Guardar la pagina “esquerre.htm” . 

 

Una vegada arribat aquest punt s’ha de tenir dissenyada la pagina 

principal de la nostra web. Guardar totes les pagines i obri-les amb el 

navegador per comprovar que es veuen correctament.  

 

Començarem definint la resta de seccions i afeixarem els vincles a les 

opcions del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

Crearem una pagina nova i definirem la secció: 

 

¿Quienes somos?. 

 

Es tracta de posar un text introductori amb una explicació de com és la nostra empresa. 

Aquest text pot ser invenció vostre, si no teniu inspiració podeu utilitzar el següent text: 

 

“Desde esta sección, queremos en primer lugar explicaros en pocas líneas un pequeño resumen de nuestra 

historia. Bicicletas Rocamora fue fundada en el año 1.948 por dos de los hermanos Rocamora, Avelino y 

Manuel. En aquellos años compaginaban el taller con la competición pues los dos hermanos hacían sus 

pinitos en aquellas carreras que se organizaban por aquel entonces en el Campo de Batallones. En 

nuestros inicios como taller nos dedicábamos a las bicicletas y a las motocicletas, de las bicicletas se 

encargaba Avelino y de las motocicletas el encargado era Manuel, (padre y tío del actual propietario). El 

taller se encontraba en Jubia, justo al pasar el puente con dirección a Neda en el lado izquierdo, allí 

estuvimos hasta el año 1.955”. 

 

Afegir alguna imatge que tingui relació amb el mon ciclista intercalada amb el text. 

Guardar la pagina amb el nom “quisom.htm” dintre del lloc web ciclisme. 

 

 

 

MENU 

Principal 

¿Quiénes 

somos? 

Taller 

Fotos 

Ofertas 

Enlaces 

Nuestras 

marcas 

E-mail 
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A continuació crearem una pagina nova on definirem la secció 

Taller. 

Es tracte de posar un text explicatiu dels serveis que oferta la nostra empresa. El text pot 

ser inventat, si d’inspiració no arriba podeu utilitzar el següent text. 

 

“Nuestra intención es poder atender las demandas de nuestros clientes, cada vez más exigentes, con lo 

cual intentamos ser nosotros también exigentes con nosotros mismos, para poder ofrecer un buen servicio y 

una buena calidad con unos precios muy competitivos. Para comprobarlo solo tenéis que dirigiros a nuestro 

comercio y lo comprobareis in situ, que al margen de las palabras es la mejor forma de comprobarlo.”  

 

Afegir també alguna imatge relacionada amb la reparació de bicicletes intercalada amb el 

text. 

 

Guarda la pagina amb el nom “taller.htm” dintre de la carpeta ciclisme. 

 

Fotos. 

 

Crearem una pagina en blanc i baixarem d’Internet una sèrie de fotos relacionada amb el 

ciclisme (mínim 8) que deixarem a la mateixa carpeta ciclisme. 

Aquestes fotos s’organitzaran utilitzant una taula centrada a la pagina. Ha de tenir la foto 

amb la descripció a sota. 

 

FOTO FOTO 

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ 

FOTO FOTO 

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ 

FOTO FOTO 

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ 

FOTO FOTO 

DESCRIPCIÓ DESCRIPCIÓ 

 

Guarda la pagina amb el nom “foto.htm” a la carpeta ciclisme. 
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Ofertas. 

 

Per aquesta secció hem de crear una pagina en blanc i baixar d’Internet una serie de fotos 

relacionades amb productes per el ciclisme (minim 6) per exemple bicicletes, selló, 

“maillots”, casc, etc... Guardarem les imatges a la carpeta ciclisme. 

Organitzareu els productes de la mateixa manera que a la pagina foto, es a dir, utilitzant una 

taula. Al costat dret la fot, al mig una descripció del producte i a la dreta el preu. 

Guardar la pagina amb el nom “ofertes.htm” a la carpeta ciclisme. 

 

 

Enlaces. 

 

Crearem una pagina en blanc per realitzar una recopilació d’enllaços relacionats amb el 

ciclisme. Polsa’n a sobre de cada enllaç s’ha de poder accedir a la pagina relacionada en 

una pagina apart. Per fer-lo polsarem a sobre de l’opció de vincle següent: 

 

    

 

 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina del Tour de Francia http:// xxxxxxxxxxxxx 

Pagina de la vuelta a España http:// xxxxxxxxxxxxx 

............................ ............................................. 

....................................... ............................. 

............................ 

 

Guarda la pagina amb el nom “enlaces.htm” a la carpeta ciclisme. 

 

Enlaces interesantes 
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Nuestras marcas. 

 

Crear una pagina en blanc i posar en ella una recopilació d’imatges de marques 

relacionades amb el ciclisme, marques de bicicletes, sellons, pedals, etc..... 

 

Guarda la pagina amb el nom “marques.htm” a la carpeta ciclisme. 

 

E-mail 

 

Per l’ultima secció s’ha de crear una pagina en blanc. L’e-mail pot se inventat, afegiu també 

una icona que tingui relacióamb l’enviament de correu electrònic. 

Guarda la pagina amb el nom “email.htm”. 

 

Anem a retocar la web  

 

S’ha de crear vincles a cada una de les opcions del menú per poder accedir a cada una de 

les seccions. Per exemple quan polsem Fotos s’ha d’obrir la pagina foto.htm i comprovar 

que s’obra al marc principal. 

 

Cada pagina de les diferents seccions ha de tenir capçalera al principi de la pagina amb el 

títol de la secció. 

 

Afegir recursos per que la web tingui un aspecte agradable (fons, barres, icones, gifs 

animats, etc...)Hi ha pagines a internet per trobar recursos (www.areas.net/colorvivo.htm). 

 

   

 

http://www.areas.net/colorvivo.htm

