
 E07 – Funcions Pàg. 1 

Objectius: 
 Treballant amb funcions 

 Practicar el càlcul i format de dates 

Exercici: 
1.- En una fulla en blanc realitza la següent taula: 

 

2.- A la columna C calcula quants dies han passat des de la data de la factura fins el dia d’avui 

(05/02/2007). Si el resultat de la fórmula apareix en format data, canvia’l a format número. 
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3.- Les factures a les quals els dies des de la data sobrepassin els 90 se’ls hi carregarà un tant 

per cent de més. A la columna Recàrrec ha d’ aparèixer escrit Si o No en funció de si la factura 

corresponent en té, o no, de recàrrec. 
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4.- A la columna F s’ha de calcular l’ increment corresponent del 15% en funció d’allò calculat 

al punt anterior. El resultat ha de quedar en estil de moneda. 

 

5.- Fes que la columna Data quedi amb el format de data següent: 05-Feb-07. 

Al següent full observaràs el resulta d’exercici. 

6.- Desa el resultat amb el nom Exercici Excel – Sessió 07 – Funcions. 
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Objectius: 
 Treballar amb funcions 

 Modificar el format de les fulles de càlcul 

 Fer servir l’encapçalament i el peu de pàgina 

Exercici: 
1.- A la fulla 2 (Hoja2) d’un nou llibre introdueix la següent taula: 
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2.- A la columna D fes al concatenació dels cognoms i dels noms, en aquest mateix ordre i 

recordant-te de deixar un espai en blanc entre els valores dels diferents camps. 

 

 

3.- Fes servir la funció per aconseguir que a la columna E quedi el mateix resultat que a la D 

però en minúscules. 
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4.- Trasllada aquesta taula a la fulla 1 (Hoja1) i elimina les altres dues. Seguidament canvia-li el 

nom a l’etiqueta per de Dades Clients i fes que aquesta tingui un fons de color groc. 

 

5.- Fes que a la part dreta de l’encapçalament de pàgina aparegui el número de pàgina amb un 

format de font Impact de 14 punts. Al peu de pàgina hauràs de posar a l’esquerra el teu nom i 

cognoms amb lletra Monotipe Corsiva de 14 punts, i a la dreta d’etiqueta de la fulla amb els 

caràcters Bookman Old Style de 12 punts, Negreta i Cursiva. 

 

6.- Desa el resultat amb el nom Exercici Excel – Sessió 07 – Funcions (Opcional). 

 


