
 E03 – Celes i Rangs Pàg. 1 

Objectius: 
 Introduir dades 

 Realitzar càlculs senzills 

 Copiar i moure informació 

Exercici: 
1.- En un document en blanc introdueix les següents dades: 

 

2.- Selecciona la cel·la C4. 

3.- Introdueix aquesta fórmula: =B4+C1 

4.- Selecciona la cel·la C5. 

5.- Introdueix aquesta fórmula: =C4-B5 i prem Intro. 

6.- Fes el mateix fins a la cel·la C2 tenint en compte que a les següents fórmules les referències 

a les cel·les canviaran. El resultat haurà de ser el següent: 
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7.- Copia la taula que acabes de crear a la fulla número 2 (Hoja2). 

8.- Ara mou el contingut de la fulla número 2 a la 3 (Hoja3). 

9.- Desa els canvis amb el nom Exercici Excel – Sessió 03 – Celes i Rangs. 

10.- A una fulla en blanc canvia l’ample de les columnes B, C i D, la primera d’elles a 30 punts i 

les altres dues a 14 punts. 
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11.- Introdueix les següents dades: 
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12.- Canvia l’ample de la columna E a 13 punts. 

13.- Escriu a la cel·la El títol PREU TOTAL, a la  E3 la fórmula =C3 * D3, seguidament copia-la a 

la resta de cel·les per calcular l’ import dels conceptes. 

14.- A la cel·la B17 escriu el rètol El preu és... i a la columna E fes que aparegui la suma de tots 

els preus/conceptes. 

15.- A la fila 18 calcula el descompte del 10%  del total que hi ha a la cel·la E17. Escriu un 

missatge significatiu i després a la cel·la E18 introdueix la següent fórmula: =E17*10%. 

16.- Fes la diferència entre el preu i el descompte a la fila 19. 

17.- Calcula l’Iva (16%) a la fila 20 i posi-li el títol de la fila. 

18.-  A la fila 21  escriu el títol El total a pagar és... i calcula l’ import total de la factura. 

19.- Posa tots els valors de preus en format monetari (€) i amb 2 decimals. 

20.- Desa el document a la teva carpeta personal amb el nom Exercici Excel – Sessió 03 – Celes 

i Rangs (Opcional). 

21.- Deixa el títol DESCRIPCIÓ DE L’ARTICLE centrat i la resta de títols alineats a la dreta. A tots 

ells la lletra serà Arial amb una mida d’11 punts i amb atributs de negreta i cursiva. 

22.- Els codis i descripcions dels articles, i els imports han de quedar amb lletra Times New 

Roman amb una mida de 10 punts i en color blau. 

23.- Emmarca els títols de la fila 1 i ombreja’ls de color ratonja. 

24.- Canvia l’alçada de la fila 1 a 30 i deixa els rètols centrats verticalment. 

25.- Fes una vista preliminar i comprova que tot està correcte. El resultat a de ser el següent: 



 E03 – Celes i Rangs Pàg. 5 

 

26.- Insereix el següent comentaris: a la cel·la E17 el text Suma de tots els preus totals, a la 

E18 Descompte del 10%, a la E19 Preu  Total un cop aplicat el descompte, a la E20 16% d’Iva, i 

a la E21 Import total a pagar. 

27.- Surt de l’ Excel desant els canvis realitzats. 

 

 

 


