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Objectius: 
 Treballar amb consultes avançades 

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

2.- Anem a trobar els clients que hagin realitzat alguna compra durant el darrer any 2004 i a 

obtenir la data d’aquesta compra mitjançant una consulta. Per això crearem una nova 

consulta, que anomenarem Regal, i que contindrà las taules Clients i Comandes. De la primera 

agafarem els camps CodiClient i Cognoms, i de la segona el camp DataDeVenda. Per acabar, a 

la cel·la Criteri d’aquest últim camp afegirem l’expressió >=#01-01-04# Y <=#31/12/04# 
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3.- A la següent consulta haurem de trobar els articles demanats l’última setmana del any 2004 

que no tinguem al magatzem, juntament amb la data de petició, el proveïdor i el client. Farem 

servir camps de tres taules diferents: De la taula Clients els camps Nom, Cognoms i 

NumTelefon, de la taula Comandes el camp DataDevenda, i de la taula Magatzem els camps 

NomProducte i IdProveidor. Com a criteri de filtre haurem de posar a la columna del camp 

DataDeVenda el valor >#31-09-04#-7. Desa aquesta consulta amb el nom Urgències. 
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4.- A aquesta consulta li falta una segona condició que haurem de crear mitjançant un camp 

calculat que resti a les existències la quantitat demanda. El nom que li donarem serà 

Suficients, i l’expressió a introduir =[Magatzem]![UnitatsEnExistencia]-

[Comandes]![Quantitat]. Finalment haurem d’establir com a criteri la comparació <0 per que 

apareguin només els articles amb existències insuficients. Comprovar els resultats. 

 

5.- Ara incrementarem un 10% el preu dels productes del proveïdor amb el codi 2, per això 

farem servir una consulta d’actualització que anomenarem Actualització Preus. Afegirem de la 

taula Magatzem els camps PreuUnitat i Idproveidor. A la cel·la Actualitzar a del primer 

posarem l’expresió [PreuUnitat]*1,1 i a la cel·la Criteris del segon hi ficarem un 2. Executa la 

consulta i comprova els resultats. 
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6.- Desa els canvis i surt de l’Access. 

 

 

 

 

 

 


