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1 sobre el full de càlcul Cal
Terminologia habitual.
Quan es treballa amb fulls de càlcul, és freqüent escoltar alguns termes. Estos són els més 

importants:  

• Llibre: és l’arxiu que creguem, és a dir, el conjunt de totes les dades i fórmules. Per 
exemple, un llibre podria ser l’arxiu que conté totes les dades de la nostra tutoria. 

• Full de càlcul: el llibre es compon de diversos “entorns” que deuen d’estar separats per a 
treballar amb major comoditat; per exemple, les dades de cada avaluació d’un grup. Estes 
són els fulls (són com a carpetes on separem informació), i accedirem a elles pressionant les 
solapes que mostren els seus noms. Per defecte apareixen tres com ja hem dit, però podem 
esborrar i inserir les que desitgem. Si volem reflectir les dades d’un curs, podríem tindre en 
el mateix llibre diferents fulls: una per a les dades personals, tres per a les dades de les 
avaluacions, una altra per a les dades d’assistència, ... 

 
• Cel·la: és la intersecció entre una fila i una columna. 
• Cel·la activa: és aquella en què està posicionat el cursor. 
• Rang: és el conjunt de cel·les que s’usen per a una acció comuna (format, funcions, 

gràfics, ...). Habitualment treballarem amb rangs continus, és a dir, els que es localitzen en 

una zona rectangular.  

Pots visitar aquest link per recordar algunes caracteristiques més:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010198/helvia/aula/

archivos/repositorio/0/136/html/glinex/h/o3.html#o_2_3
ACTIVITATS:
1.- El nombre de germans dels alumnes d’una classe és el següent:

0 1 0 0 3 2 1 4 0 0 1 1 2 0 1
1 2 0 1 1 2 1 3 0 0 2 1 2 3 5

a) Efectua el recompte.
b) Elabora una taula de freqüències en què s’incloguen: freqüència absoluta, absoluta 
acumulada, relativa i relativa acumulada.
c) Dibuixa un diagrama de barres amb freqüències absolutes acumulades i un polígon 
de freqüències absolutes.
d) Quin percentatge d’alumnes són fills únics?
e) Quants alumnes tenen més d’un germà?

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010198/helvia/aula/archivos/repositorio/0/136/html/glinex/h/o3.html#o_2_3
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010198/helvia/aula/archivos/repositorio/0/136/html/glinex/h/o3.html#o_2_3


FUNCIONS CLAUS:contar.si,frecuencia,suma

histogramas con la frecuencia absoluta

 
Poligonos de frecuencia,Con frecuencia absoluta  y moda

 
a2.-El nombre de gols ficats per partit per un cert equip és el següent:

0 1 0 2 3 2 1 3 0 0 1 0 3 0 1
1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 5 3 5

a) Elabora una taula amb les quatre freqüències i el percentatge.
b) Calcula la moda, la mitjana de gols per partit.
c) Quin percentatge de partits han ficat almenys un gol?
d) Quants partits han jugat?
e) Fes una representació gràfica.

A3,-En un estudi estadístic sobre el nombre d’hores que duren 12 piles d’una determinada marca es 
van obtindre les dades següents:

10, 12, 12, 11, 12, 10, 13, 11, 13, 11, 13, 9
◦ Agrupar les dades en una taula de freqüències i percentatges.
◦ Representar les dades en un diagrama de barres i en un diagrama de sectors.

Al fimalitzar cada activitat envia-la al correu electronic:  in.forcurso2009@hotmail.es,amb el 
nom dels components del grup
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