
 
 

  
 

 

Excel Basic 

Duració 
 

25 Hores 
 

Destinat per 
 

Persones amb coneixements bàsics en l'ús d'eines informàtiques, que necessitin 

millorar i posar en pràctica les seves competències en el treball amb fulls de càlcul. 
 

Objectius 
 

Dotar als alumnes dels coneixements, capacitats i habilitats que els permeti dissenyar i 

treballar amb fulls de càlcul. 
 

Que els alumnes al finalitzar l’activitat tinguin capacitat per: 
 

• Crear fulls de càlcul 

• Creació de fórmules 

• Treballar amb funcions 

• Formatjar el contingut de les dades 
 

Metodologia 
 

La metodologia aplicada en aquestes sessions serà Eminentment pràctica i 

participativa, creant espais d’aprenentatge proactiu. 
 

El esquema de la sessió serà 
 

1. Presentació de la sessió i objectius de la mateixa 

2. Explicació dels conceptes teòrics 

3. Desenvolupament pràctic de els diferents conceptes de la sessió. 

4. Corregir els exercicis 



 
 

  
 

 

Contingut 
 

 Treballar amb finestres. 

o Canviar la mida de les finestres. 

o Veure les finestres en varies posicions. 

o Distribuir les finestres per la pantalla. 

 
 Administració de fitxers. 

o Crear una Carpeta. 

o Crear un fitxer des d’Excel. 

o Moure el fitxer a un altre carpeta. 

o Copiar el fitxer a un USB 

 
 Treball amb llibres. 

o Crear un llibre d’Excel. 

o Guardar un llibre d’Excel. 

o Canviar de llibre d’Excel. 

o Obrir un llibre d’Excel. 

 
 Administrar fulls de Càlcul. 

o Canviar el nom. 

o Canviar la disposició. 

o Inserir fulls de càlcul. 

 
 Introduir dades en el Full de Dades. 

o Text. 

o Números. 

o Dates. 

 
 Format Cel·les. 

o Número. 

o Alineació. 

o Bordes. 

o Trames. 

 
 Selecció dels diferents elements del full de 

càlcul. 

o Seleccions amb el teclat. 

o Seleccions amb el ratolí. 

o Seleccions combinades. 

 

 
 

 Realització de Fórmules. 

o Com crear un fórmula. 

o Operadors Aritmètics. 

o Diferents operadors. 

o Selecció dels operadors. 

o Referències Relatives. 

o Referències Absolutes. 

 
 Utilització de funcions. 

o Realització de càlculs a través de 

funcions. 

o Càlculs amb funcions Matemàtiques. 

o Càlculs amb funcions Estadístiques. 

o Càlculs amb funcions Lògiques. 

o Escriure funcions. 

o Modificació de funcions. 

o Anidar Funcions. 

 
 Gràfics. 

o Tipus de Gràfic. 

o Utilitzar l’assistent de gràfics. 

o Modificar el Gràfic. 

 
 Impressió. 

o Impressió a través del Botó 

d’Impressió (Directe). 

o Impressió a través del Menú Arxiu 

(Opcions). 

o Configuració de la pàgina. 

o Configuració dels marges. 

o Configuració de l’encapçalament i 

peus de pàgina. 

o Configuració del full. 


