
1·· Saps fer operacions en un full 
de càlcul?

2·· Coneixes les possibilitats de 
les fórmules i les funcions?

3·· Has utilitzat alguna vegada 
les referències absolutes i 
mixtes?

Preguntes inicials
En aquesta unitat aprendràs a...

 ■ Inserir fórmules a les cel·les.

 ■ Utilitzar el controlador d’emplenament a les cel·les.

 ■ Activar l’emplenament ràpid de cel·les.

 ■ Utilitzar referències relatives, absolutes i mixtes.

 ■ Aplicar funcions essencials, condicionals, de cerca i 

referència, i financeres.

U
nitat

8
Operacions amb 
fórmules i funcions
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Unidad X - Título de la unidad 137Unitat 8 - Operacions amb fórmules i funcions

Controlador d’emplenament

Referències a cel·les

Inserció d’una fórmula

Fórmules bàsiques

Funcions
Funcions de cerca 

i referència

Funcions condicionals

Funcions financeres

Funcions essencials

OPERACIONS 
AMB FÓRMULES 

I FUNCIONS

Per al projecte final

 ■ Utilitzaràs les fórmules necessàries 
en els fulls de càlcul per 
automatitzar els documents 
requerits a la teva empresa.

 ■ Aplicaràs les funcions que resultin 
més útils per simplificar l’elaboració 
dels documents necessaris per al 
funcionament d’una empresa.
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1 >> Fórmules

Un dels grans avantatges dels fulls de càlcul és que, no només permeten

inserir-hi i emmagatzemar-hi dades de tipus molt divers (numèriques,

alfabètiques, dates, monedes, percentatges, etc.), sinó que també donen

la possibilitat de realitzar càlculs amb aquestes dades.

Una fórmula és una expressió que s’utilitza per obtenir un resul-

tat a partir de les dades incloses en una o més cel·les.

Una fórmula pot contenir els elements següents:

– Números o valors de text (per exemple, “2”, “abril”, etc.).

– Referències: són les coordenades de les cel·les amb què es realitzen

els càlculs (per exemple, A2, B6, etc.). L’avantatge d’un full de càlcul

és que és possible realitzar càlculs amb referències a cel·les i intervals,

de tal forma que si canvien les dades incloses a les cel·les de referència,

també canviarà el resultat.

– Operadors: són signes o símbols que indiquen el càlcul que cal rea-

litzar. N’hi ha de matemàtics (+, −, etc.), lògics (Y, O), de comparació 

(<, >, =, etc.), etc.

1
Visualització d’una cel·la amb una fór-
mula numèrica.

2
Visualització d’una cel·la amb una fór-
mula referenciada a cel·les.

Inserció d’una fórmula en una cel·la

Per inserir una fórmula en una cel·la, cal seguir el procediment següent:

1. En primer lloc, cal fer clic en una cel·la i escriure-hi el signe igual <=>; 
d’aquesta forma, el programa entén que el que ve a continuació és una fór-
mula. Si no s’escriu aquest signe, l’aplicació interpreta les dades escrites com
a text i no hi realitzarà cap operació.

2. A continuació, s’escriu la fórmula desitjada escrivint els valors o referències i 
els operadors. L’Excel realitza els càlculs indicats a la fórmula, d’esquerra a 
dreta, seguint un ordre específic per a cada operador (així, es calculen pri-
mer les potències, després, les multiplicacions i divisions i, finalment, les sumes i restes). Per modificar
aquest ordre, s’utilitzen els parèntesis.

3. Finalment, s’accepta (prement <Intro>) i a la cel·la es mostrarà el resultat de la fórmula; tot i això, en
seleccionar aquesta cel·la, se n’aprecia a la barra de fórmules el contingut real (la fórmula).

Procediments 1

Activitats

1·· Obre un fitxer de l’Excel i crea la taula que veus a continuació, amb les unitats 
venudes i el preu per unitat. El format de l’interval A2:A6 és Nombre (sense deci-
mals) i el de l’interval B2:C6 és Moneda (amb dos decimals).

a) Calcula el total de les vendes escrivint a les cel·les de la columna C les fórmules
necessàries (utilitza noms de cel·les dins de les fórmules).
b) Copia la taula i enganxa-la a continuació. Canvia algunes dades i comprova com se’n modifiquen els resultats.
Desa el fitxer amb el nom de Fórmules.

’ difi l lt t
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139Unitat 8 - Operacions amb fórmules i funcions

1.1 > El controlador d’emplenament

El controlador d’emplenament és un petit quadre que existeix a

l’extrem inferior dret de la cel·la que està seleccionada. Per utilitzar-lo,

se situa el punter del ratolí sobre seu i, quan es converteix en una creu

negra, sense deixar el botó principal del ratolí, s’arrossega.

Depenent del contingut de la cel·la o les cel·les sobre les quals s’apliqui,

el controlador d’emplenament produeix diferents resultats:

Contingut de la cel·la Resultat

Número, text o qualsevol 
altre valor constant 
excepte dates

Repeteix el valor a les cel·les següents.

Data Comença una sèrie ascendent.

Fórmula A mesura que es va arrossegant, van canviant les referències de les cel·les en el
mateix sentit en què s’arrossega la fórmula.

Dades en diverses cel·les 
consecutives

Si hi ha un valor en una cel·la i un altre valor a la següent, se seleccionen totes
dues i s’arrossega des del controlador d’emplenament de la segona, es produeix
una sèrie que augmenta en el mateix ordre que els dos números escrits i en la 
mateixa proporció que la diferència entre els dos.

Funcionament de l’emplenament ràpid de cel·les

A la imatge, la columna A inclou una sèrie ascendent. Hem escrit els dos
primers valors (3 i 5) i, en arrossegar cap avall amb el controlador, apareix
una sèrie ascendent (5 és major que 3), incrementant-se el valor en dues 
unitats en cada cel·la (la diferència entre 5 i 3).

A la columna B hem escrit 20 i 11, per al qual cosa, en arrossegar, la sèrie
serà descendent i disminuirà en cada cel·la en nou unitats (diferència entre 20 i 11).

Exemples 1

Activitats

2·· Obre el fitxer Fórmules que has creat a l’Activitat 1. Copia la taula i enganxa-la al mateix full. Esborra el con-
r tingut de les caselles de la columna C, escriu únicament la primera fórmula i arrossega-la utilitzant el controlador 

d’emplenament. Comprova a la barra de fórmules com s’ha anat copiant la fórmula i com s’ha anat modificant.
T’ha resultat més fàcil així o com ho havies fet a l’activitat número 1? Quins avantatges té aquest mètode respecte
d’introduir les fórmules manualment?

3·· Obre un nou full i escriu-hi a la fila 1 els
valors que veus a la imatge amb els seus respec-
tius formats. Selecciona cada una de les cel·les
de la fila 1 i arrossega-ho cap avall, usant el controlador d’emplenament. Observa què ocorre en cada columna.

4·· Utilitza el controlador d’emplenament per fer en un full de càlcul la taula de multiplicar del 8. Crea també
una llista que només contingui números parells i una altra que contingui números imparells.
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1.2 > Referències a cel·les

Hem vist que és possible escriure una fórmula a través dels valors que es

desitgen calcular (per exemple, =5+3) o bé escrivint el nom de les cel·les

en què es troben aquests valors (per exemple, =A2+B3). Quan s’escriu en

una fórmula el nom d’una cel·la, diem que s’està fent una referència a

aquesta cel·la.

Els avantatges d’escriure el nom de la cel·la en comptes d’escriure’n di-

rectament el valor és que, si posteriorment se substitueix el valor d’una

de les cel·les per un altre, la fórmula s’actualitzarà.

Existeixen diversos tipus de referències:

Referència Característiques Nomenclatura Comportament en copiar o 
arrossegar

Relativa

Indica la posició d’una cel·la respecte de la 
que s’esmenta. Si a la cel·la C1 s’esmenta la 
cel·la B1, el que l’Excel emmagatzema és la 
cel·la que es troba a l’esquerra.
Per això, en utilitzar el controlador d’emple-
nament per arrossegar la fórmula cap avall, 
la fórmula es modifica (s’emplenen automà-
ticament les cel·les com =B2, =B3, etc.; és a 
dir, es referencien les cel·les que es troben 
a l’esquerra).

C4

–  Verticalment, la referència es
mou.

– Horitzontalment, la referència es
mou.

Absoluta

No va relacionada amb la posició d’una cel·la,
sinó únicament amb el seu nom.
En copiar la cel·la on es troba la referència 
o en arrossegar-la utilitzant el controlador 
d’emplenament, la referència no varia. La
nomenclatura de les referències absolutes
introdueix el símbol del dòlar ($) davant tant 
de la lletra com del número dins del nom de 
la cel·la.
Si a la cel·la C1 escrivim la fórmula =$B$1 i ho 
arrosseguem cap avall, veurem que en totes 
les cel·les la fórmula no varia.

$C$4

–  Verticalment, la referència es
manté estàtica.

–  Horitzontalment, la referència es
manté estàtica.

Mixta

Un dels dos elements del nom de la cel·la 
referenciada (la fila o la columna) es manté 
fix com en les referències absolutes, però
l’altre varia segons la seva posició, com en 
les relatives.
També s’usa el símbol $, però només s’escriu
davant de la part de la referència que fun-
ciona com a absoluta.
Si a la cel·la C1 escrivim la fórmula =$B1, 
quan copiem o arrosseguem aquesta cel·la
cap avall, ens apareixerà =$B2, =$B3, etc.; 
és a dir, no variarà la referència a la columna 
B (la referència absoluta), però sí a la fila 1
(la referència relativa). Tot i això, si l’arros-
seguem en horitzontal, funcionarà com a ab-
soluta mostrant sempre =$B1.

$C4

–  Verticalment, la referència es
mou.

–  Horitzontalment, la referència es
manté estàtica.

C$4

– Verticalment, la referència es
manté estàtica.

–  Horitzontalment, la referència es
mou.

Nota general. A l’hora de realitzar les referències, cal tenir en compte que el símbol $ bloqueja el que té immediata-
ment a continuació: en el cas de $B2, bloquejaria la columna (referència mixta); en el cas de B$2, bloquejaria la fila
(referència mixta), i en el cas de $B$2, bloquejaria fila i columna (referència absoluta).
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141Unitat 8 - Operacions amb fórmules i funcions

Emplenament ràpid i referències a cel·les

Partint de les dades que conté la taula que et mostrem al marge,
emplena les cel·les buides de color blau, calculant l’import del 
descompte i del preu final de cada referència de producte.

Per fer-ho, utilitza el controlador d’emplenament ràpid i crea 
fórmules amb les referències a cel·les que creguis oportunes.

L’interval B4:D8 té format de moneda.

Solució

Dibuixa la taula i crea els emplenaments amb els colors de la imatge i les vores, que són de color blanc.

La fórmula de la casella C4 ha de multiplicar 10,00 € per 20%, és a dir, =B4*C2; la de la cel·la C5 serà 
=B5*C2, i així successivament.

Per tant, a la cel·la C4 podem incloure a la fórmula una referència absoluta a la cel·la C2 per tal que, en 
copiar o arrossegar la fórmula, la referència a la cel·la on s’inclou el descompte no variï; tot i això, B4, B5, 
B6, B7 i B8 seran referències relatives. D’aquesta manera, quan utilitzem el controlador d’emplenament 
sobre la casella C4 per arrossegar cap avall, la fórmula =B4*$C$2 es convertirà en =B5*$C$2.

Per calcular el preu final, es resta del preu l’import del descompte. En aquest cas, totes les referències 
a utilitzar han de ser relatives per tal que, en arrossegar-les, variïn. A la cel·la D4, la fórmula a inserir és 
=B4-C4; en arrossegar cap avall, la fórmula es convertirà en =B5-C5, =B6-C6, etc.

Casos pràctics 1

Activitats

5·· Obre el full de càlcul que has creat en el Cas pràctic 1 i afegeix-hi dues noves columnes en què es calculin
la quota d’IVA i el preu de venda al públic (IVA inclòs). Utilitza referències a les fórmules, per tal que, en cas de
canviar el tipus d’IVA, tots els imports s’actualitzin automàticament.

AIFCATA_unitat08.indd   141AIFCATA_unitat08.indd   141 18/05/15   18:2018/05/15   18:20



142

2 >> Funcions

Les funcions són fórmules predefinides que inclou el full de càlcul 

i que ajuden a simplificar i agilitzar la realització de diversos tipus 

d’operacions.

Els càlculs que es realitzen amb una funció també es poden fer amb

fórmules, però es tarda molt més i és més complicat, ja que cal escriure

totes i cada una de les operacions necessàries.

L’estructura de la funció és la següent:

– Nom de la funció (per exemple, “SUMA”, “MITJANA”, etc.).

– Arguments: són els valors amb què la funció operarà; poden ser nú-

meros, text, referències, etc. Estan tancats entre parèntesis i separats 
pel signe de punt i coma <;>. Els arguments que tenen el nom en 

negreta són obligatoris.

Per exemple: =NOM DE LA FUNCIÓ (argument1;argument2, etc.)= .

3
Estructura d’una funció.

Utilització de fórmules i funcions

Volem que a la cel·la B8 ens aparegui el resultat de sumar totes les
cel·les de l’interval B1:B7. Ho podem fer de dues maneres:

– Amb fórmules, escrivint a B8: =(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
– Amb funcions, inserint a B8 la funció: = SUMA(B1:B7)

Exemples 2

Inserció d’una funció en una cel·la

Es pot inserir una funció en una cel·la escrivint-la segons l’estructura indicada (posant-hi sempre el signe
d’igual <=> al principi), però la forma més habitual és utilitzar l’assistent per a funcions, seguint aquest
procediment:

1.  Se selecciona una cel·la i es fa clic al botó de l’assistent per inserir funció fx, que es troba al costat de
la barra de fórmules.

2. A continuació, s’obre un quadre de diàleg per elegir 
la funció que es vol inserir (inclou una petita descrip-
ció de les característiques i finalitat de cada una).

3.  Un cop elegida una funció, s’obre un altre quadre de 
diàleg que explica per a què serveix la funció i quins 
arguments necessita. Al costat de cada camp, hi ha 
un botó amb una fletxa vermella que permet mini-
mitzar la finestra per seleccionar les dades sense 
necessitat d’escriure-les.

4.  En fer clic a D’acord, la funció s’insereix a cada 
cel·la.

Procediments 2
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2.1 > Funcions essencials

En aquest apartat, veurem algunes de les funcions més utilitzades en

l’Excel. Al quadre següent s’indiquen les seves principals característiques

juntament amb uns exemples d’utilització.

Algunes d’aquestes funcions s’apliquen únicament a cel·les individuals

(per exemple, ARREL), mentre que altres estan pensades per utilitzar-les

amb intervals.

Cal aclarir que, quan s’esmenta un interval com a conjunt de cel·les ad-

jacents, es fa amb els dos punts <:>; per exemple, B2:C14; en canvi, quan

s’esmenta un interval com un conjunt de cel·les disperses, s’especifiquen

aquestes cel·les separades per un punt i coma (;). Per exemple, “B2; C5:

H14; F2:F12” fa referència a l’interval format per la cel·la B2, la C5, la

H14 i des de la F2 fins a la F12.

Nom Sintaxi Descripció

Suma =SUMA(interval)
Retorna com a resultat la suma de tots els números que
hi ha continguts dins de l’interval.

Mitjana =MITJANA(interval)

Retorna la mitjana aritmètica dels números continguts
dins de l’interval. Aquesta funció té en compte única-
ment les cel·les que contenen números, ignorant les que 
continguin altres tipus de dades o les que estiguin buides.

Màxim =MAX(interval)

Retorna el valor del número més alt que es troba dins de
l’interval. Aquesta funció té en compte únicament les
cel·les que contenen números, ignorant les que continguin
altres tipus de dades o les que estiguin buides.

Mínim =MIN(interval)

Retorna el valor del número més baix que es troba dins
de l’interval. Aquesta funció té en compte únicament les 
cel·les que contenen números, ignorant les que continguin
altres tipus de dades o les que estiguin buides.

Producte =PRODUCTE(interval)
Retorna el producte de tots els números que estan inclo-
sos dins de l’interval.

Arrel quadrada =ARREL(cel·la)= Retorna l’arrel quadrada del valor emmagatzemat a la
cel·la.

Valor absolut =ABS(interval)= Retorna el contingut d’una cel·la en valor absolut (sense
signe).

Mediana =MEDIANA(interval)
Retorna el valor de la mediana d’un conjunt de valors, és
a dir, el punt mitjà dins d’una distribució.

Moda =MODA(interval)
Retorna el valor més freqüent, és a dir, el més repetit dins
d’una distribució de valors.

Comptar números =COMPT(interval)

Retorna quantes cel·les existeixen dins de l’interval espe-
cificat que continguin números. 
Com a número s’entén qualsevol valor numèric, in-
cloent-hi percentatges, dates, moneda, etc.

Comptar espais =COMPTA.BLANC(interval)
Retorna el número de cel·les que estan buides dins del
interval especificat.

Comptar no buides COMPTAA(interval)

Retorna el número de cel·les que contenen qualsevol dada
dins del interval especificat, incloent-hi les de contingut 
numèric i les que contenen text; és a dir, compta les
cel·les “no buides”.
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2.2 > Funcions condicionals

Aquest tipus de funcions afegeixen una condició a les operacions a realit-

zar. L’Excel comprova si la condició es compleix i actua en conseqüència.

Si condicional

Es tracta de la funció condicional per excel·lència. Retorna el segon ar-

gument si la prova lògica és certa i el tercer, si no ho és.

=SI(prova_lògica;valor_si_cert;valor_si_fals)

Permet introduir a l’Excel la possibilitat que succeeixin dues coses di-

ferents en funció del valor d’una cel·la. D’aquesta forma, combinant 

funcions SI, es pot crear un complex arbre de decisió.

Funcions més comunes

Utilitzant les funcions essencials de l’Excel i amb les dades de l’interval A1:A7, a continuació es mostra un
exemple de cada funció amb la nomenclatura de la funció i el resultat que ofereix.

Exemples 3

Funció SI

A la taula que veiem a la 
imatge, volem que a la cel·la 
que es troba a la dreta del preu 
de cada vehicle ens aparegui la 
paraula CAR si el valor és supe-
rior als 30.000 € i BARAT, si és 
inferior.

Per això, ens situem a la cel·la C2 i hi inserim la funció següent: =SI(B2>30.000;“CAR”;“BARAT”).

En realitat, li estem dient a l’Excel que, si és veritat que el contingut de la cel·la B2 és major de 30.000,
escrigui en aquesta cel·la la paraula CAR, mentre que si és fals que el contingut de la cel·la B2 és major 
de 30.000, hi escrigui la paraula BARAT. Com que en aquest supòsit és vertader que el preu sigui superior 
a 30.000 €, el resultat de la funció serà CAR. En arrossegar la funció cap a les caselles C3 i següents, com 
que la referència B2 és relativa, s’anirà convertint en B3, B4 i B5. En aquestes dues últimes cel·les, el 
resultat de la funció serà la paraula BARAT, ja que és fals que el preu del vehicle sigui superior a 30.000 €.

Exemples 4
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Altres funcions condicionals

Funció Sintaxi Descripció

Sumar condicional =SUMA.SI(interval;criteris;interval_suma)

Aquesta funció suma els números d’un inter-
val quan compleixen un criteri o condició. Els 
dos primers arguments són obligatoris, el tercer 
és opcional; si s’usa, es tenen dos intervals; el 
primer interval per comprovar si es compleix el 
criteri i el segon, per anar sumant els valors que
conté quan això succeeix.

Comptar condicional =COMPTA.SI(interval;criteris)

Retorna el nombre de cel·les d’un interval que
compleix el criteri proposat.
L’Excel recorre l’interval, però, en comptes de su-
mar els valors com a la funció anterior, únicament
diu quants elements compleixen la condició (en
l’exemple de la pàgina anterior, per exemple, hi
ha dos vehicles que superen els 30.000 €).

Activitats

6·· Partint de les dades que figuren a la taula que
veus a continuació (amb la qual ja has treballat en
aquesta unitat), calcula el resultat de les cel·les F9,
F11, F12 i F13, utilitzant les funcions corresponents.

7·· Dissenya en l’Excel una taula com la que veus a la 
imatge següent i utilitza la funció SI per emplenar les 
cel·les de l’interval C2:C7, de forma que hi aparegui 
la paraula APROVAT o SUSPÈS en funció de la nota de 
l’alumne.

8··  Dissenya en l’Excel un full de càlcul com el que veus a continuació i utilitza la funció SUMA.SI per tal que a 
les cel·les E3, F3 i G3 apareguin totalitzades les vendes de cada una de les delegacions.
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2.3 > Funcions de cerca i referència

Moltes vegades, cal realitzar càlculs matemàtics amb una determinada

informació emmagatzemada. Per fer-ho, es poden fer servir les funcions

de cerca i referència.

Sempre es partirà d’una taula en què hi hagi les dades emmagatzemades,

a l’igual que es fa en una base de dades; és a dir, amb els camps (cada

una de les dades) en columnes i els registres (totes les dades que afecten

un mateix article), en files.

Fórmula Sintaxi Funcionament Limitacions

CONSULTA

=CONSULTA(valor_cercat;matriu)

Recorre de dalt a baix la
primera columna de la
matriu (o interval) i, quan
troba el valor cercat, salta
a la cel·la que es troba a
l’última columna de la ma-
teixa fila i retorna el seu
contingut com a resultat.

En aquest cas, la columna 
en què es busca ha d’estar 
ordenada de menor a ma-
jor, i en cas de no trobar la 
coincidència exacta amb el 
valor cercat, sempre apro-
xima per defecte.
La columna que té els resul-
tats sempre ha d’estar més 
a la dreta que la columna 
de cerca.

=CONSULTA(valor_cercat;vector_de_
comparació:vector_de_resultat)

Recorre de baix a dalt el
vector de comparació (in-
terval d’una sola columna)
i, quan troba el valor cer-
cat, salta a la mateixa
fila del vector de resultat
(interval d’una sola co-
lumna), retornant el seu
contingut com a resultat.

En aquest cas, la columna 
en què es busca ha d’estar 
ordenada de menor a ma-
jor, i en cas de no trobar la 
coincidència exacta amb el 
valor cercat, sempre apro-
xima per defecte.
La columna de resultat pot 
estar a la dreta o l’esquerra 
de l’interval de cerca.

CONSULTAV =CONSULV (valor_cercat;matriu_taula;
indicador_columnes;interval_cercat)

Recorre de dalt cap baix
la primera columna de la
matriu (o interval) i, quan
troba el valor cercat, salta
a la mateixa fila de la co-
lumna que s’indica a l’ar-
gument indicador de co-
lumnes (número natural),
retornant com a resultat
el contingut d’aquesta
cel·la. Si l’argument
“ordenat” pren el valor 
“cert”, “1” o es deixa en
blanc, s’assumeix que la
primera columna està or-
denada de menor a major 
i s’aproxima per defecte.
Si s’escriu “fals” o “0”,
s’entén que s’ha de tro-
bar la coincidència exacta
amb el valor cercat i, si
no es troba, dóna com a
resultat un error.

En aquest cas, la columna 
que té els resultats ha d’es-
tar més a la dreta que la 
columna de cerca.
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Funcions de cerca i referència

Tenim la taula que es veu a la imatge i desitgem 
inserir a la cel·la B10 una funció que calculi automà-
ticament l’elecció adequada en funció del pressupost
disponible.

Si utilitzem CONSULTA, la funció que hi hem d’in-
troduir és:

=CONSULTA(B8;A2:B6)

La funció recorre la primera columna de l’interval 
(que ha d’estar ordenada de menor a major) i apro-
xima per defecte. El resultat es pren de l’última
columna d’aquest interval. En aquest cas, “SONY
VAIO”.

També podem utilitzar la funció CONSULTA amb la sintaxi següent:

=CONSULTA(B8;A1;B1:B6)

En aquest cas, la funció recorre el primer interval (que ha d’estar ordenat de menor a major) i aproxima
per defecte. Salta al segon interval, del qual agafa el resultat, que també seria “SONY VAIO”.

Si utilitzem la funció CONSULV:

=CONSULV(B8;A2:B6;2;1)

La funció recorre de dalt cap baix la primera columna de l’interval i, com que l’últim argument és un “1”,
aproxima per defecte, quan es deté salta a la columna 2, de la qual extrau el resultat, que seria el mateix
que en els dos casos anteriors.

Si l’últim argument fos un “0”, donaria com a resultat un error, ja que no pot trobar la coincidència exacta
(no hi ha cap article que tingui un preu de 1.000 €).

Exemples 5

Activitats

9·· Partint de l’Exemple 5, intercanvia la ubicació
dels intervals A1:A6 i B1:B6. Torna a provar les fun-
cions anteriors i intenta adaptar els intervals dels
arguments a les noves ubicacions. Quina funciona i
quina no? Per què?

10·· A la taula que mostra la imatge següent,
emplena les cel·les de l’interval C2:C7 amb funcions
que mostrin com a resultat la nota en lletra obtinguda
per cada un dels alumnes segons l’equivalència de la
taula de l’interval A9:B18.
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2.4 > Funcions financeres

Aquestes funcions resulten molt útils per calcular tots els fluxos de

caixa (cobraments i pagaments) que es presenten diàriament. Així, es

pot calcular el total o la mensualitat d’un crèdit o una hipoteca, saber la

repercussió d’una pujada o baixada del tipus d’interès, etc.

A continuació, mostrem les funcions més importants d’aquest grup:

Funció Sintaxi Descripció

Pagament =PAGAMENT(taxa;nper;va;vf;
tipus)

Aquesta funció serveix per calcular la quota a pagar per cada 
període per a la devolució d’un préstec. Requereix conèixer el 
tipus d’interès (que serà compost i fix) i la durada en períodes 
(siguin dies, mesos o anys) de l’operació.

Valor present =VP(taxa;nper;pagament;vf;
tipus)

Calcula el principal de l’operació coneixent el tipus d’interès 
per període, el nombre de períodes i el pagament per període. 
Serveix, per exemple, per saber quants diners es poden demanar 
prestats, sabent el termini i el que es pot pagar al mes.

Número de 
períodes

=NPER(taxa;pagament;va;vf;
tipus)

Calcula el nombre de períodes necessaris per acabar d’amortitzar 
l’operació, coneixent el tipus d’interès aplicat per període, els 
pagaments en cada un dels períodes i el principal. Serveix, per 
exemple, per saber quan durarà un préstec, coneixent tota la 
resta de paràmetres.

Tipus 
d’interès

=TAXA(taxa;pagament;va;vf;
tipus;estimació)

Calcula el tipus d’interès que s’aplica a l’operació, donats el nú-
mero de pagaments, la quantitat de cada pagament i el principal.
Serveix, per exemple, per saber el tipus d’interès que s’aplica a 
una compra a terminis.

Nota general. En totes aquestes fórmules, els arguments vf i tipus són optatius.

Amortització d’un préstec

Volem saber quina quantitat caldria pagar per amortitzar un préstec a 5 anys de 30.000 €, amb un interès 
del 6%. Els períodes d’amortització són mensuals. Els valors seran:

–  Taxa: 6%/12 (com que el préstec s’amortitza mensualment, hem de trobar el tipus mensual).
–  Nper: 60 (el termini és de 5 anys i, per tant, seran 5 x 12 períodes, tants com mesos).
–  Vp: 30000 (l’import total del préstec).
–  Vf: 0 (al final de l’any no quedarà res pendent de pagament).
– Tipus: com que els pagaments són al final de cada període, no fa falta que ho escrivim.

Substituint els valors a la fórmula =PAGAMENT(6%/12;5*12;30.000;0), donarà un resultat d’una quota de
579,98 €.

Exemples 6

Activitats

11·· Quant es paga per un préstec a 1 mes, amb un tipus d’interès del 2% mensual i un principal de 1.000 €?

12·· Calcula la quantitat a pagar cada un dels períodes en un crèdit al consum en demanar prestats 10.000 € a 
un tipus d’interès del 7% anual. L’operació dura 4 anys i té pagaments mensuals.
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Activitats fi nals

149Unitat 8 - Operacions amb fórmules i funcions

1·· Copia la següent taula en l’Excel. Posa especial
atenció en l’interval B2:C6, on no hi ha cap cel·la com-
binada (és a dir, B2 i C2 són dues cel·les diferents però
sense dibuixar la vora que les separa, B3 i C3 també i
així successivament. D’aquesta forma, es pot operar 
amb els números que hi ha a la columna B).

a) Emplena l’interval C10:G14 amb fórmules o funcions,
per calcular la quantitat equivalent en aquestes divises
als preus expressats en euros.
b) Emplena amb fórmules l’interval C19:G23. Aquest
últim interval es pot realitzar més ràpidament que el
primer? Per què?
c) Emplena tot l’interval C19:G23 utilitzant referències
mixtes, arrossegant la fórmula de la cel·la C19 a tot l’in-
terval, primer verticalment i després horitzontalment?

2·· Copia les següents taules en un full de l’Excel i
emplena les cel·les de cada una amb fórmules o funcions per calcular les dades que es demanen en cada cas. 
Utilitza les referències relatives o absolutes quan sigui necessari.

3·· A la taula que mostra la següent imatge,
emplena les cel·les de l’interval C2:C7 amb
funcions que busquin les notes de l’interval
B2:B7 a la taula inferior i mostrin en lletres la
nota obtinguda per cada alumne.

Funciona igual que l’activitat proposada
número 10? Per què? Quines diferències hi ha?
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Casos fi nals

Elaboració de pressupost i factura

L’agència de viatges NET HOLIDAYS vol elaborar un pressupost i una factura utilitzant un full de càlcul.

a) Per fer-ho, realitza el següent full amb el 
pressupost, incloent-hi les respectives fór-
mules i funcions a les cel·les D9 i a l’interval 
D23:G25. D’aquesta forma, si es canvia la 
part superior del pressupost (data d’entrada
o nombre de nits) o el preu d’algun hotel, 
les cel·les blaves s’actualitzaran automàti-
cament. Intenta que el resultat visual sigui 
el més similar possible.
Posa especial atenció a les cel·les combina-
des i a l’amplada i l’alçada de cada columna 
i fila. Per exemple, a les files 2, 12, 20, 22, 
24, etc., se’ls ha reduït molt l’alçada; la 
columna B és molt més ampla que la resta i 
la C és molt més estreta, etc.

b) A continuació, elabora la factura corres-
ponent al pressupost realitzat.
Segons el número que es posi a la cel·la A36,
en aquesta fila hi ha d’aparèixer automàti-
cament el nom de l’hotel, el preu per nit i
el nombre de nits. Per fer-ho, utilitza les
funcions de cerca. A continuació, calcula’n
el total.
També has de calcular el descompte aplica-
ble a la factura (que depèn de si el total és
major a 500 €), el subtotal, l’IVA i el total
de la factura.
Insereix-hi també una imatge turística.
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Autoavaluació
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1. Indica la resposta correcta sobre la inserció de 
fórmules en un full de càlcul:

a) Les fórmules s’insereixen a les cel·les.
b) Les fórmules s’han d’escriure incloent-hi totes les
expressions entre cometes.
c) Per inserir una fórmula, cal escriure sempre el
símbol €.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

2. En acabar d’escriure una fórmula i després de 
prémer <Intro>:

a) Es mostra a la cel·la la fórmula.
b) Es mostra a la cel·la el resultat.
c) La fórmula es mostra a la barra de fórmules en
seleccionar la cel·la.
d) Les respostes b i c són correctes.

3. El controlador d’emplenament:

a) Repeteix el contingut de la cel·la quan aquesta
conté un número.
b) Repeteix el contingut de la cel·la quan aquesta
conté text.
c) Repeteix el contingut de la cel·la quan aquesta conté 
un percentatge.
d) Les respostes a i b són correctes.

4. La referència $A$6:

a) És absoluta.
b) És relativa.
c) És mixta.
d) És errònia.

5. La referència $A2:

a) És absoluta.
b) Només funciona com a absoluta en moure-la
horitzontalment.
c) Només funciona com a absoluta en moure-la
verticalment.
d) És relativa.

6. Una funció està formada pels elements que 
s’indiquen a continuació:

a) Nom de la funció i, entre cometes, els arguments.
b) Nom de la funció entre cometes i els arguments 
entre parèntesis.
c) Nom de la funció entre parèntesis i els arguments
entre cometes.
d) Nom de la funció i, entre parèntesis, els arguments,
separats per punt i coma.

7.  La funció MITJANA:

a) Serveix per trobar la mitjana aritmètica de les dades
incloses en un interval.
b) Es pot inserir fàcilment mitjançant el botó del
sumatori, que es troba situat a la pestanya Inici.
c) Es pot inserir fàcilment amb el botó del sumatori, 
situat a la pestanya Fórmules.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.

8. Si a la cel·la B10 de la taula següent inserim la 
funció =CONSULTA(B8;A2:B6), el resultat que ens 
mostrarà aquesta cel·la serà:

a) SONY VAIO, MAC-PRO i DELL XPS.
b) SONY VAIO.
c) ASUS ULTRABOOK.
d) Donarà un error, perquè no hi ha cap ordinador
d’aquest preu.

9. La funció per comptar cel·les no buides en un 
interval és:

a) COMPTA.BLANC.
b) COMPT.
c) COMPTAA.
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes.

10. L’expressió =SUMA.SI(A1:A10;“>10”):

a) Suma els valors que hi ha en l’interval A1:A10 i el
resultat sempre és major que 10.
b) Suma els valors que hi ha en l’interval A1:A10 que
siguin majors que 10.
c) Suma els valors, majors o iguals que 10, que hi ha en 
l’interval A1:A10.
d) Està mal escrita i, per tant, no realitza cap funció al 
full de càlcul.

AIFCATA_unitat08.indd   151AIFCATA_unitat08.indd   151 18/05/15   18:2018/05/15   18:20


	AIFCATA_U8_cover
	AIFCATA_08_p136-151

