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Objectius: 
 Aplicar format a les cel·les 

 Afegir marcs 

Exercici: 
1.- Introdueix les següents dades en una fulla en blanc: 

 

Especificacions: 

 Ample de la columna B: 20 Punts. 

 El Sou Net es correspon a un 17% menys del Sou Brut. 

 Els totals estan calculats a partir de la funció SUMA. 

 Títol de la fila 1  centrat respecte les columnes A i E 

 

 Títol de la fila 1 lletra Arial de 22 punts, negreta i cursiva. 

 Títol de la fila 1 emmarcat amb una ratlla gruixuda. 

 Títol de cada camp (fila 3) amb lletra Times New Roman de 12 punts i negreta. 

 Títol de cada camp  amb una ratlla gruixuda a sota. 

 Les dades normals de la fulla amb lletra Curier New de 8 punts. 
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2.- L’aspecte resultant haurà de ser el següent: 

 

3.- Insereix una nova columna C, a la que apareixerà el DNI. 

4.- Fes que el DNI quedi alineat a l’esquerra de la cel·la, l’aspecte resultant haurà de ser el 

següents: 

 

5.- Insereix una columna a la primera posició, amb un ample de 3 punts, a la que faràs 

aparèixer el número de treballadors, que es generarà automàticament. 

Escrivírem el primer número. 
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L’aspecte resultant haurà de ser el següents: 

 

6.- Insereix un nou treballador entre José i Carles. 
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7.- Elimina el treballador Àngel García Boal, de manera que s’elimini tota la fica que ocupa. 

8.- Torna a regenerar els números dels treballadors. 

 

9.- Desa els canvis amb el nom Exercici Excel – Sessió 05 – Format de celes. 

10.- A una fulla en blanc introdueix la següent taula respectant el format i aplicant els càlculs 

que creguis necessaris a la columna de saldo. 

 

11.- Realitza els càlculs següents. 
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12.- Fes que els rètols de la segona fila quedin amb una inclinació de 45º. 

 

13.- Elimina la resta de fulles que has fet servir i aplica el nom Gener 2004 a aquesta. 

14.- Desa els canvis amb el nom Exercici Excel – Sessió 05 – Format de celes (Opcional). 
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