
Explicacions 

• No pots copiar-

• Pots fer servir totes les ajudes que ofereix 

• En una hora ha d’

• Envia el fitxer resultant amb el teu nom a 

• Hi ha 6 preguntes. La número 6 val per 4

• Malgrat el pes de les preguntes 

(1) copiar les dades següents en un full de càlcul:

 

 

 

 

 

 

 

(2) Utilitzar referències absolutes i relatives segons la 

calcular amb les dades que tenim en el full de càlcul

• Brut (és el preu de l’article per les unitats)

• Descompte 

• Net 

• IVA 

• Total 

(3) Calcular els TOTALS de 

(4) Calcular a cadascuna de les columnes numèriques.

• A la fila 21 la mitjana

• A la fila 22 el màxim

• A la fila 23 el mínim

(5) Col·locar tots els imports

després de la coma. Dóna 

(6) Crea un full que tingui una pestanya anomenada “Factura”

CONSULTAV, o en castellà 

i la quantitat d’unitats

llistat de codis d’articles a “Llistat_1”

 

 

 

 

 

 

-te del company. 

fer servir totes les ajudes que ofereix l’ Excel i Internet.  

En una hora ha d’estar acabat. 

Envia el fitxer resultant amb el teu nom a PROFE@VINOLAS.CAT

Hi ha 6 preguntes. La número 6 val per 4.  

Malgrat el pes de les preguntes faré una valoració global de l’examen.

següents en un full de càlcul: 

 

Utilitzar referències absolutes i relatives segons la fórmula que hagis 

alcular amb les dades que tenim en el full de càlcul, les següents columnes:

(és el preu de l’article per les unitats) 

els TOTALS de les columnes anteriors. 

Calcular a cadascuna de les columnes numèriques. 

A la fila 21 la mitjana 

la fila 22 el màxim 

A la fila 23 el mínim 

mports en format amb punt de separador de milers i 

Dóna el nom a la pestanya del full: “Llistat_1” 

Crea un full que tingui una pestanya anomenada “Factura”. I amb la funció 

, o en castellà BUSCARV, fes que anotant en aquest full, únicament el codi 

i la quantitat d’unitats venudes ja ens surti el total factura dels articles escollits. Tens el 

llistat de codis d’articles a “Llistat_1”.  

PROFE@VINOLAS.CAT  

examen. 

fórmula que hagis d’emprar, per 

les següents columnes: 

separador de milers i dos decimals 

I amb la funció 

únicament el codi 

rti el total factura dels articles escollits. Tens el 
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