
LES NOSTRES DESPESES DE LA LLAR

Per tenir controlades les despeses de la nostra llar, crearem un full de càlcul on haurem d'introduir 
en columnes els diferents conceptes de despesa (alimentació, electricitat,  gas, transport, aigua, 
telèfons,  lloguer/hipoteca,  roba,  oci  i  perruqueria)  i  a  les  files  les  dates  en que  es  realitza  la 
despesa.

Modificarem el tipus de dada “dates” de manera que el full mostri el dia i el mes, però no l'any.  
Modificarem el format de les columnes destinades als imports econòmics, de manera que el full 
mostri dos decimals.

Calcularem la despesa total mensual per a cada concepte, així com la mitjana per a cada concepte,  
al final de cada columna.

Formatarem i aplicarem estils Encapçalament (canviarem la tipografia i el color del text), el format 
de les files i columnes on figuren els càlculs realitzats (negreta i fons de color, l'amplada i alçada de  
les cel·les), formatació automàtica de la taula sencera.

Amagarem les columnes i files relatives als conceptes i dates de les despeses per deixar només els 
còmputs globals.

Finalment, farem gràfics de la despesa  i configurarem la impressió.

1. Introduïm a diferents Camps els conceptes de la despesa i als Registres diferents dades del  
mes d'abril.

Els  Camps  que  hem  d'introduir  són:  alimentació,  electricitat,  gas,  transport,  aigua,  telèfons. 
lloguer/hipoteca, roba, oci i perruqueria.

Els  Registres  que  hem  d'introduir  per  no  fer  massa  llarga  la  taula  són:  02/04/13,  09/04/13,  
16/04/13, 23/04/13, 30/04/13.

Posem un títol a la nostra taula

Seleccionem el Rang A1:k2 i a la barra d'eines cliquem a la icona “Fusiona les cel·les”.
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Després ens posem a sobre per formatar les cel·les. Amb el botó dret del ratolí escollim “Formata 
les cel·les”

A la finestra emergent escollirem:
- tipus de lletra: broadway , estil: cursiva, mida: 14
- Efectes de lletra: experimenteu el que us vingui de gust
- Alineació: centreu el text, tant a l'opció horitzontal com vertical
- Vores: poseu les quatre vores amb un estil d'ombra i un color opcional
- Fons: Escolliu un fons d'emplenament que combini amb el color escollit abans.
Cliqueu D'acord, a veure si us agrada i ni no es pot desfer i posar altres estils i colors.

La llegenda que heu d'escriure és: DESPESES DE LA LLAR (Ens posem a sobre i escrivim)

2. Modifiquem els tipus de dada “dates” i el format de les columnes dels imports.

Per modificar el tipus de dada “dates” de manera que el full mostri el dia i el mes, però no l'any 
hem de seleccionar les files, prémer el botó secundari del ratolí i  Formata les cel·les | Nombres | 
data | escollir format 31/des i prémer D'acord.
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Per modificar el format de les columnes destinades als imports econòmics, de manera que el full  
mostri  dos  decimals,  hem de  seleccionar  totes  les  columnes  i  cel·les  destinades  als  imports  i 
prémer el botó secundari del ratolí  Formata les cel·les | Nombres | Moneda | escollir el format 
amb dos decimals i prémer D'acord.

3. Calculem la despesa total mensual de cada concepte, així com la mitjana de cada concepte.

En  primer  lloc  hem  d'anar  introduint  totes  les  despeses  que  hem  tingut  cada  setmana  dels 
diferents conceptes. 

Inserim  “TOTAL  MENSUAL”  i  “  MITJANA  MENSUAL”  als  Rangs  A:9  i  A:10,  lògicament  haurem 
d'ampliar les cel·les per què es vegin bé les llegendes.
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Introduïm les fórmula de “TOTAL MENSUAL” de cada concepte

Fem clic a la cel·la on volem fer la suma. Cliquem a la barra d'eines superior a = (funció). Cliquem a 
SUMA. Després de Suma s'obrirà un parèntesi.

El cursor es troba al mig del parèntesi. Escollim totes les dades que volem sumar amb el ratolí  
d'aquesta primera columna (per exemple: Alimentació). I donem a la tecla “Intro”.  
 

Fem el mateix procés amb tots els conceptes de la despesa de la llar. També podem arrossegar la 
fórmula perquè es faci el mateix a totes les columnes. 
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Introduïm la fórmula de “MITJANA MENSUAL” de cada concepte.

Fem clic a la cel·la on volen fer la Mitjana. Cliquem a la barra d'eines superior a = (funció). Cliquem 
a MITJANA. Després de Mitjana s'obrirà un parèntesi.  

El cursor es troba al mig del parèntesi. Escollim totes les dades de les que volem treure la mitjana  
amb el ratolí d'aquesta columna (per exemple: Alimentació). I donem a la tecla “Intro”.

Fem el mateix procés amb tots els conceptes de la despesa de la llar. També podem arrossegar la 
fórmula perquè es faci el mateix a totes les columnes. 
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4. Formatem i apliquem estils Encapçalament, format de files i columnes on figuren els càlculs i 
formatació automàtica de la taula sencera.

Editem les preferències de l'estil Encapçalament: canviant la tipografia i el color del text.

Ens posem a sobre de les llegendes de conceptes de despesa i canviem el tipus de lletra i el color. 
Anem al Menú Format | Estils i formatació | Estils de cel·la | botó secundari del ratolí | Editar 

Cliquem a “Estils i Formatació”

S'obre una finestra emergent, comprovem que estem a sobre de l'estil  de cel·la i  amb el botó 
secundari del ratolí a sobre  de l'estil “Encapçalament” escollim “edita” o “modifica”. 

Modifiquem la tipografia i el color que més ens agradi.
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I cliquem D'Acord.

Per canviar totes les llegendes amb els Encapçalaments modificats, haurem d'anar posant-nos amb 
el cursor a cada columna i fer doble clic a Encapçalament. I ens posarà els encapçalaments que 
hem escollit.  

Haurem de modificar l'amplada de les llegendes perquè es vegin bé.
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Modifiquem el format de les files i columnes on figuren els càlculs realitzats: aplicar negreta i  
fons de color. Modificar l'amplada i l'alçada d'aquestes cel·les, de manera que destaquin sobre  
les altres.

Seleccionem les llegendes de SUMA i MITJANA, així com els càlculs per canviar a negreta i posar un 
fons de color.  
Anem al Menú Format | Estils i formatació | Estils de cel·la | botó secundari del ratolí | Editar 

Cliquem a “Estils i Formatació”

S'obre una finestra emergent, comprovem que estem a sobre de l'estil  de cel·la i  amb el botó 
secundari del ratolí a sobre  de l'estil “Resultat” escollim “edita” o “modifica”. 

Modifiquem la negreta i posem el fons de color que més ens agradi.

8



I cliquem D'Acord. 

Per aplicar l'estil modificat hem de fer doble clic a la finestra emergent “D'estils i Formatació” a 
sobre de Resultat.

Formatem la taula sencera, fent servir l'opció de formatació automàtica.

Seleccionem la  taula sencera i  anem al  Menú Format | Formatació  Automàtica i  apreciar  els 
canvis.  
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Escollim l'estil que més ens agradi.

Si no ens agrada el podrem desfer i tornar a escollir una altra format. Com les dades no estan 
centrades, les haurem de centrar fent servir la icona de centrar, de la barra d'eines. 

La llegenda de “Despeses de la llar” l'haurem de centrar escollint la cel·la on està i amb el botó  
dret del ratolí escollir Formata les cel·les | Alineació Horitzontal i Vertical: Centrat. 
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I tornem a posar el format de data a les dades setmanals. Les seleccionem, amb el botó dret del  
ratolí escollim Formata les cel·les | Nombres i escollim 31/12/99.
 

Així ens pot quedar més o menys.
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5. Amaguem les columnes i files  relatives del conceptes i dates de les despeses per deixar els  
còmputs globals.
 

Per amagar les dades relatives a les despeses i dates i deixar només les llegendes de cada concepte  
i el càlcul global, hem de seleccionar tot el que volem amagar i posar-nos a sobre de la barra lateral 
que numera les cel·les, i amb el botó dret del ratolí seleccionem “Amaga”. 

El que veurem serà això:

Per tornar-ho a mostrar tot, hauríem de seleccionar tota la taula i posar-nos a la barra lateral i amb 
el botó dret del ratolí seleccionat “Mostra”. (Això ho podeu provar però volem que es quedin les 
dades amagades)  
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6. Fem Gràfics de la despesa i configurem la impressió.

Fem gràfics de la despesa.
Seleccionem Tota la taula (a excepció de la llegenda “Despeses de la llar”) i cliquem a l'assistent 
dels gràfics de la barra d'eines.

Seleccionarem el de columna, aparença 3D.

Anem clicant a següent fins que arribem a Elements del diagrama. Per posar el títol: DESPESES DE 
LA LLAR i subtítol: EL VOSTRE NOM. Clique a “Finalitza”.
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Ja sabeu que podeu fer més gran la gràfica si l'arrossegueu.

Ara el que heu de fer és: canviar el format de les llegendes amb una lletra de color i personalitzada, 
posar el fons de la gràfica d'un altre color i inserir les etiquetes de les dades a totes les barres.

Com hi ha moltes dades us quedaran unes a sobre de les altres, el que podeu fer és formatar la  
sèrie de dades.
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Girant el text 90º perquè es vegin bé.

Formatem la gràfica de manera que els colors s'avinguin amb els de la taula. 
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Configurem la impressió.

Per imprimir la pàgina podem visualitzar com quedarà la impressió, si anem a la icona de la barra 
d'eines  que  té  una  impressora  amb  una lupa ,podrem veure com es veurà la impressió.

En el nostre cas hi ha parts que es queden fora de la impressió. Podem 
“Formatar la pàgina” des d'aquí o “tanquem la previsualització” (clicant 
on diu “Tanca la previsualització”).  

Si hem tancat la previsualització hem d'anar a Format | Pàgina |

A la finestra emergent, escollir Orientació : Horitzontal
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Després Al Full i desmarquem la “Graella” perquè no es vegin les línies de divisió.

Anem a veure com a veure com queda la pàgina es pot fer clicant 
a la impressora que té una lupa o  anant a Fitxer | Previsualització 
de la Pàgina. 

Si encara no es veu tot a dintre de la impressió el que farem serà  tocar els marges de manera 
manual. Arrossegant els marges + o – segons 
ens convingui. Tanquem la previsualització.
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Al tornar al full de càlcul veurem les ratlles que marquen el full que són d'un gris més fosc que les  
altres. Si volem centrar-ho

Podem tornar a Format |Pàgina | i ampliar el “marge esquerre” i tornar a visualitzar la impressió.
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És possible que les llegendes s'hagin desplaçat i no estiguin centrades, les tornem a centrar i anem  
a previsualitzar la pàgina d'impressió.

Si és el resultat que volíem ho deixem així.

Ara que la impressió queda bé, convertim el document en un pdf. Hem d'anar a la icona de pdf 
de la barra d'eines i clicar.  Ens demanarà que li posem un nom per guardar-lo.

Li posarem: nom_cognom_despesallar 
i el full de càlcul també l'anomenarem: nom_cognom_despesallar 

Heu d'enviar els dos arxius junts en una carpeta comprimida a la tasca 3: LES DESPESES DE LA 
LLAR de Moodle.

Fòrum de la tasca 3. Compartim les nostres conclusions.
Heu d'extreure conclusions sobre les despeses, un cop visualitzats els gràfics i els resultats. Quines 
són les despeses més altes,  més baixes i per què?
Proposar mesures per equilibrar l'economia de casa vostra. En quines despeses podem estalviar i 
per què, quines són necessitats bàsiques?
Contesteu a 3 companys com a mínim esgrimint arguments a favor i en contra sobre les propostes,  
sent respectuosos en les valoracions, posant exemples propis.
Teniu cura de la correcció ortogràfica i gramatical.
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