
EXPLICACIÓ I RESOLUCIÓ ACTIVITAT 3 I 4 EXCEL 
 
Vull que vos fixeu en un parell de coses: 

1. Els 3 fulls que formen l’arxiu, estan ben enquadrats dins una pàgina 
2. Les fórmules del saldo dels 2 bancs, estan preparades fins a la fila 25, però les dades 

no surten fins que posam un import a la columna C, en el moment que introduim un 
import, positiu o negatiu, ens apareix el saldo resultant, que a la vegada s’actualitza a 
la casella D3, que en tot moment conté el saldo disponible. 

3. El darrer full de RESUM BANCARI, ens mostra un llistat de totes les comptes que tenim 
amb el saldo disponible en tot moment. 

 
 
FUNCIONS UTILITZADES: 
 
Full LA CAIXA 
Casella D8 .. D25 he utilitzat la funció SI, perquè no me surti en tot moment el saldo resultant, 
només surti quan hi ha alguna dada a la línia 
 

=SI(C9="";"";D8+C9)  , això voldria dir: si la casella C9 té BLANC (o sigui, no té res --> això 

es representa així “”, dues cometes), posa-li “” (blanc), i sino (o sigui, si té alguna dada), calcula 
D8+C9 que és la fórmula que havíem fet ahir. 
 
Full RESUM BANCARI 
A les caselles B4 i B5, les dades s’agafen directament de les caselles D3 dels fulls LA CAIXA i SA 
NOSTRA i també s’actualitzen automàticament, quan tenim un actualitzat, s’actualitza l’altra. 
Això es fa molt fàcil. 
*Ens col·locam a la casella B4 del full RESUM BANCARI 
*Posam el símbol = 
*Anam al full LA CAIXA a damunt la casella D3 
*Hi pitjam amb el ratolí 
*FEIM INTRO, per tornar on érem, al full RESUM BANCARI, casella B4. 
 
Provau-ho i ja me direu si vos ha anat bé. 
 
Una altra cosa molt important que vos volia explicar i no sé si tendrem temps a classe és la 
següent: 
Als fulls: LA CAIXA he desprotegit les caselles A8:C25, tota la resta està bloquejat, o sigui, 
només podeu posar dades entre les caselles A8 fins a la C25, a tota la resta, si intentau borrar o 
posar alguna cosa vos donarà l’error: 

 
 
Això és per intentar que no esborreu fórmules per equivocació. 
També ens facilita l’ús del tabulador per introduir dades, el tabulador només ens du per les 
caselles on podem escriure dades, no per les bloquejades. 



 
Com es fa això. 
1.Sel·leccionam les cel·les que volem desbloquejar (on SI volem escriure) 
2. Anam a INICIO – CELDAS – FORMATO – FORMATO DE CELDAS i llevam el “visto” on posa 
BLOQUEADA 

 
 
3.Quan ja tenim DESBLOQUEJAT totes les caselles que volem poder escriure, li deim INICIO – 
CELDAS – FORMATO – PROTEGER HOJA  (ho hem de fer per a tots els fulls d’un mateix arxiu, 
ho he hagut de fer 3 vegades, un per a cada full). 
 
Si volem DESPROTEGIR, per poder modificar les fórmules, fer proves ... només heu d’anar a 
INICIO – CELDAS – FORMATO – DESPROTEGER HOJA (no hi he posat contrasenya ni res, només 
és una mesura de seguretat, per no esborrar lo que no volem). 
Ja me direu si ho heu entès, a la presentació penjada al blog també ho explica (a la darrera 
Excel). 
 
Provau-ho i en parlam!! 
 
 
 
 
 


