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Objectius: 
 Treballar amb filtres, controls i objectes als formularis 

Exercici: 
1.- Obre la base de dades Exercici Access. 

2.- Accedeix al formulari Dades Magatzem. Fes un filtre pel camp Proveïdor on apareguin 

només els productes que tenen com a identificador de proveïdor el número 3. Quants registres 

hi apareixen? 

 

Seleccionar el camp que volem filtrar. 
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2 registres. 

3.- Treu el filtre que has aplicat al punt anterior.  
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Ara hauràs de crear un altre filtre però d’avançat. Fes que apareguin tots els articles amb un 

preu superior a 50 € ordenats de forma descendent segons les unitats en existència. 
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4.- Utilitza ara l’eina Filtro por Formulario per trobar els articles que tenen una quantitat 

mínima de 5 unitats. Un cop comprovis que n’apareixen nou tanca el formulari. 

5.- Crea un nou formulari fent servir l’assistent, haurà de complir les següents condicions: de la 

taula Clients agafaràs els camps CodiClient, Nom, Cognoms, Adreça i CodiPostal; el tipu de 

formulari serà en columnes; l’estil a triar serà l’intermedio; i el nom que tindrà serà Treball 

Controls. 
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6.- Obre el formulari que has creat al punt anterior en mode d’edició. Afegeix un control de 

tipus Quadre de Text depenent del camp NumTelèfon, que hauràs de quedar a la dreta del 

primer control (el del codi client). Comprova el correcte funcionament i desa els canvis. 

 

7.- Insereix ara un títol a la secció de detall fent servir una etiqueta. El text que ha de tenir és 

Dades més importants dels meus clients. 

8.- El resultat haurà de ser més o menys el següent: 
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9.- Desa els canvis d’aquest últim formulari. A continuació crea un de nou fent servir l’opció 

d’Autoformulario de Columnes, basat en les dades de la taula Comandes. 

El resultat haurà de ser semblat a la següent imatge: 

 

10.- Canvia el control Vendedor a un de tipus Quadre Combinat. 

11.- Elimina el control Codi Client. A sota del de Vendedor crea un de nou associat al camp 

CodiClient del tipus Quadre de llista i on aparegui el nom i el cognom del client que ha fet la 

comanda. El resultat quedarà més o menys així: 
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12.- Desa els canvis amb el nom DadesComandes2 i surt de l’Access. 

 


