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Aquest document ha estat elaborat per personal de la Secció de Formació 

Municipal de la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal del Consell de 

Mallorca. La seva finalitat és proporcionar una guia comparada de funcions de full 

de càlcul. És un document especialment útil per la migració de Microsoft Excel a 

Libreoffice/Openoffice Calc.  

 

El seu ús està permès encara que limitat per una sèrie de condicions d’una llicència 

Creative Commons. Les condicions són les següents: 

 

 

Reconeixement (Attribution): A qualsevol explotació de l’obra 

autoritzada per la llicència és necessari reconèixer l’autoria.  

 

 

No Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada 

a usos no comercials. 

 

 

Compartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació 

d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència quan siguin 

divulgades. 

 

 

Autor: Pedro J. Garcías Homar 
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Aquest tutorial mostra les funcions més habituals dels fulls de càlcul, i mostra una triple 
nomenclatura: El nom de la funció al full de càlcul Excel, el nom de la funció al Calc amb 
l’entorn en castellà, i el nom de la funció al Calc amb l’entorn en català. 
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FUNCIONS ESTADÍSTIQUES 

 

1.  =MAX(Argument1;Argument2;…Argument30)  (EXCEL) 

 =MAX(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =MAX(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Torna el  valo r més gran  d’entre 1  i  30 arguments.  

Arguments:  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:  

=MAX(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=MAX(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=MAX(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 

 

2.  =MIN(Argument1;Argument2;…Argument30)  (Excel)  

 =MIN(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =MIN(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Torna el  valo r més petit  d’entre 1  i  30 arguments.  

Arguments :  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple :   

=MIN(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=MIN(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=MIN(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 

 

3.  =PROMEDIO(Argument1;Argument2;…Argument30)  (Excel)  

 =PROMEDIO(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =MITJANA(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Ens to rna e l  valo r de la MITJANA ARITMÈTICA  o MITJANA  d’entre 1 i  30 arguments.  

Real i tza la  suma de ls valors  i  ho  d iv ide ix  ent re e l  nombre de valo rs.  

Arguments:  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:   

=PROMEDIO(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=PROMEDIO(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=MITJANA(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 
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4.  =MEDIANA(Argument1,Argument2;…Argument30)  (Excel)  

 =MEDIANA(Argument1,Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =MEDIANA(Argument1,Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Torna el  VALOR CENTRAL ,  MEDIANA  d’entre 1 i  30 arguments.  

Arguments :  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:  

=MEDIANA(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=MEDIANA(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=MEDIANA(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 

 

5.  =CONTARA(Argument1;Argument2;…Argument30)  (Excel)  

 =CONTARA(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =COMPTAA(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Compta e l  nombre de cel· les  AMB CONTINGUT  i  e l s  VALORS  QUE HI HA A LA 

LLISTA  d’entre 1  i  30 arguments.  No té en compte les  cel· les  buides.  

Arguments:  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:   

=CONTARA(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=CONTARA(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=COMPTAA(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 

 

6.  =CONTAR(Argument1;Argument2;…Argument30)  (Excel)  

 =CONTAR(Argument1;Argument2;…Argument30) (CALC CASTELLÀ)  

 =COMPTA(Argument1 ;Argument2;…Argument30) (CALC CATALÀ)  

Compta e l  nombre de ce l· les  que contenen VALORS NUMÈRICS  i  e l s  NÚMEROS QUE 

HI HA A LA LISTA  d’entre 1 i  30 arguments.  

Arguments:  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:   

=CONTAR(A2;5;A8:A12)  EXCEL 

=CONTAR(A2;5;A8:A12)  CALC CASTELLÀ 

=COMPTA(A2;5;A8:A12)  CALC CATALÀ 
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7.  =CONTAR.BLANCO(RangDeDades)  (EXCEL)  

 =CONTAR.BLANCO(RangDeDades) (CALC CASTELLÀ)  

 =COMPTABUIDES(RangDeDades) (CALC CATALÀ)  

Compta e l  nombre de cel · les  BUIDES ,  o  amb "VALORS NULS"  d’una matr iu.  

Arguments:  És e l  Rang que vo lem comptar,  les  cel· les  buides o amb va lors  nu ls.  

Exemple:   

=CONTAR.BLANCO(A2:C5)  EXCEL 

=CONTAR.BLANCO(A2:C5)  CALC CASTELLÀ 

=COMPTABUIDES(A2:C5)  CALC CATALÀ 

 

8.  =MODA/MODO(Argument1;Argument2;…Argument30)  (EXCEL)  

 =MODO(Argument1;Argument2;…Argument30)  (CALC CASTELLÀ)  

 =MODA(Argument1;Argument2;…Argument30)  (CALC CATALÀ)  

Mostra e l  valor numèric  més  freqüent,  més repetit  d’ent re 1 i  30 arguments.  

Arguments:  Poden esser rangs,  cel· les,  números.  

Exemple:   

=MODA(A2:C5)  EXCEL 

=MODO(A2:C5)  CALC CASTELLÀ 

=MODA(A2:C5)  CALC CATALÀ 

 

9.  =JERARQUIA(ValorCercat;RangComparació;TipoOrdre) (EXCEL)  

 =JERARQUIA(ValorCercat;RangComparació;TipoOrdre)  (CALC CASTELLÀ)  

 =ORDRE(ValorCercat;RangComparació;TipoOrdre)  (CALC CATALÀ)  

Torna l ’ordre jeràrquic d’un  número  ( la  posic ió)  dins de la  seva l l is ta.  S i  

l ’a rgument  "T ipoOrdre"  no  s ’ in trodueix,  o  es 0,  la pròp ia func ió  ava lua en ordre 

DESCENDENT ,  s i  l ’ argument  "ordre"  és dist int  de 0  la func ió  avalua en ordre 

ASCENDENT .  

Arguments:  

ValorCercat:  E l  número o  ce l· la  numèr ica que es vo l  avaluar.  

RangComparació: El  rang on es real i t za la comparac ió  de l  va lor  cercat.  

Ordre:  Espec i f ica s i  l ’ordre serà ascendent  o descendent.  
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Exemple:   

EXCEL 

=JERARQUIA(A6;A2:F8).  Mostrarà quina 

posic ió  ocupa el  valo r  de la  ce l· la  A6 d ins la 

l l i s ta  començant pe ls  va lors  més a l ts.  

=JERARQUIA(A6;A2:F8;1).  Mostrarà quina 

posic ió  ocupa e l  valo r  de la  ce l· la  A6  dins la 

l l i s ta  començant pe ls  va lors  més ba ixos.  

CALC CASTELLÀ  

=JERARQUIA(A6;A2:F8).  Mostrarà quina 

posic ió  ocupa el  valo r  de la  ce l· la  A6 dins la 

l l i s ta  començant pe ls  va lors  més a l ts.  

=JERARQUIA(A6;A2:F8;1).  Mostrarà quina 

posic ió  ocupa e l  valo r  de la  ce l· la  A6  dins la 

l l i s ta  començant pe ls  va lors  més ba ixos.  

CALC CATALÀ 

=ORDRE(A6;A2:F8).  Most rarà qu ina pos ic ió  

ocupa e l  valor  de la  cel· la  A6 dins la  l l i sta  

començant pels  va lors  més a l ts.  

=ORDRE(A6;A2:F8;1).  Most rarà qu ina pos ic ió  

ocupa e l  valo r de la ce l· la A6  dins la  l l i sta  

començant pels  va lors  més baixos.  

 

10.  =K.ESIMO.MAYOR(Matriu;K)  (EXCEL)  

 =K.ESIMO.MAYOR(Matriu;K) (CALC CAS TELLÀ) 

 =GRAN(Matriu;K) (CALC CATALÀ)  

Torna un va lor  "K"  dins una l l i s ta  de va lors  en ordre ASCENDENT ,  per exemple,  el  

tercer valo r  més al t .  

Arguments:  

Matriu:  És e l  rang o  l l is ta  de valo rs  que conté e l  valo r " K .MA YO R"  que es vo l  avaluar.  

K:  És un valor  numèric;  representa la posic ió (de major  a  menor) dins la  matr iu o  l l i s ta  

que es vo l  ava luar.  

Exemple:   

=K.ESIMO.MAYOR(A2:A10;5)  EXCEL 

=K.ESIMO.MAYOR(A2:A10;5)  CALC CASTELLÀ 

=GRAN(A2:A10;5)  CALC CATALÀ 

.  Tornarà el  5è va lor  més a l t  de la l l i sta.  

11.  =K.ESIMO.MENOR(Matriu,K)  (EXCEL)  

 =K.ESIMO.MENOR(Matriu,K) (CALC CASTELLÀ)  

 =PETIT(Matriu,K) (CALC CATALÀ)  

Torna un valor  "K"  dins una l l i sta de va lors  en ordre DESCENDENT ,  per  exemple,  el  

tercer valo r  més baix.  

Arguments:  

Matriu:  És e l  rang o  l l is ta  de valo rs  que conté e l  valo r " K .MEN OR "  que es vo l  avaluar.  

K: És un va lor  numèric;  representa la pos ic ió  (de menor  a major)  d ins la  matr iu  o l l is t a  

que es vo l  ava luar.  
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Exemple:   

=K.ESIMO.MENOR(A2:A10;5)  EXCEL 

=K.ESIMO.MENOR(A2:A10;5)  CALC CASTELLÀ 

=PETIT(A2:A10;5)  CALC CATALÀ 

.  Most rarà el  5è va lor  més baix  de la  l l i s ta.  

12.  =CONTAR.SI(Rang,Cri teri)  (EXCEL)  

 =CONTAR.SI(Rang,Cri teri) (CALC CASTELLÀ)  

 =COMPTASI(Rang,Criteri) (CALC CATALÀ)  

Compta e l  nombre de cel · les  que co inc ideixen amb un CRITERI Ó CONDICIÓ .  

1.  < Menor que 

2.  > Major que 

3.  <= Menor o  igua l  a  

4.  >= Major o igua l  a  

5.  <> Dist int  a  

Arguments:  

Rang:  És e l  rang o  l l i s ta  de dades que vo lem comptar.  

Criteri :  És la  condic ió que determina les  cel· les  que s ’han de comptar.  

Exemple:   

Nota:  Per  la  vers ió  de Calc  en cata là,  e l  nom de la  func ió  es Comptasi  

=CONTAR.SI(A2:A10;3)  comptarà las cel· les d ins el  rang A2 f ins  a A10 que contenen 

un 3.  Quan comparam respec te a un va lor  numèric  exacte,  posam el  numero.  

=CONTAR.SI(A2:A10;”GENER”)  comptarà les ce l · les  dins e l  rang A2 f ins  a A10 que 

contenen e l  text  GENER.  S i  e l  valor  comparat és text,  ha d ’anar  entre cometes “”.  

S i  e l  que cercam és un text,  però  només en coneixem part ,  ens podem ajudar  de ls 

caràcters  comodí  ?  i  *.  L ’ in terrogant  ?  reemplaça un caràcter,  i  l ’ aster isc  *,  reemplaça  

un número indeterminat de caràcters.  

=CONTAR.SI(A2:A10;”?a?”)  comptarà les  ce l· les  dins e l  rang A2 f ins  a A10,  que 

contenen express ions de 3  caràcters,  on el  segon s igu i  la l le tra a .  

=CONTAR.SI(A2:A10;”*a*”)  comptarà les  cel· les  dins e l  rang A2 f ins  a A10,  qu e 

contenen la  l le tra a,  independentment  de l  número de caràcters de l ’ expressió,  o s i  la  

l l et ra  a  es la pr imera o  la dar rera de l ’ express ió.  

=CONTAR.SI(A2:A10;”>21”)  comptarà les  cel· les  dins e l  rang A2 f ins  a A10,  que 

contenen va lors per damunt 21.  S i  comparam fent  serv ir  e ls  cr i ter is  amb els  

comparadors lògics ,  tota l ’ express ió  ha d’anar  entre cometes “>21”.  
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Si el  va lor  comparat  és una fó rmula o  una ce l · la,  l ’ express ió s ’ha d ’ introdui r  de la  

manera següent:  

=CONTAR.SI(A2:A10;”>”&Promedio(A2:A10))  comptarà l es  ce l· les  d ins e l  rang A2 f ins  a 

A10, que contenen valors  per damunt de la  mi t jana del  rang. Observau que e l  

comparador  va entre cometes “”,  després e l  s imbo l & ,  i  f inalment,  la  formula 

comparada.  

=CONTAR.SI(A2:A10;”>”&J2) comptarà les ce l· les dins e l  ra ng A2 f ins a A10,  que 

contenen valo rs  per  damunt  de l  valor  de la  cel · la  J2.  Observau que e l  comparador  va 

entre cometes “”,  després e l  s imbol  & ,  i  f ina lment,  la ce l· la comparada.  

 

13.  =PROMEDIO.SI(RangComparatiu,Cri teri;RangMitjana) 

 =PROMEDIO.SI(RangComparatiu,Cri teri;RangMitjana) 

 =MITJANASI(RangComparatiu,Criteri;Rang Mitjana) 

Calcula la  mit jana dels  valo rs d’un rang o  l l i sta que co inc ide ixen amb un c r i ter i  o  

condic ió.  

Arguments:  

RangComparatiu:  És e l  rang de ce l· les  que es vo l  ava luar,  comparant - les  amb un 

cr i ter i .  

Criteri:  És la  condic ió  que han d’acompl i r  e l s  va lors  per  ta l  que e ls  seus valo rs  

assoc iats  a l  RangMit jana  es calcu l in .  

RangMitjana: Són les  cel· les  que on es calcu larà la  mi t jana,  sempre que les  ce l· les 

del  RangComparat iu  acomple ix in  la  condic ió e spec i f icada.  

 

Nota:  Són và l ids  els  mateixos CRITERIS  que la  func ió  CONTAR.SI (COMPTASI al  calc  

amb l ’ entorn  en cata là)  

Exemple:  

=PROMEDIO .S I(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  EXCEL 

=PROMEDIO .S I(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  CALC CASTELLÀ 

=MITJANASI(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  CALC CATALÀ 

 

Ca lcu larà la  mi t jana de l s  va lors  de B2:B6 de les  f i les on A2:A6 s igu in  igua ls  a  “GENER”.  
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FUNCIONS DE TEXT 

 

14.  =IZQUIERDA(Text;NumCaracters)  (EXCEL)  

 =IZQUIERDA(Text;NumCaracters) (CALC CASTELLÀ)  

 =ESQUERRA(Text;NumCaracters) (CALC CATALÀ)  

Extreu per  la  part  esquerra d’una cadena de text  un nombre determinat  de caràc ters.  

Arguments:  

Text: És la  cel· la  o  text  or ig inal  de recerca.  

NumCaracters :  És la  quant i tat  de caràc ters  que volem ext reure començant  pel  

pr inc ipi  de la  cadena de text.  

Exemple:   

=IZQUIERDA(“ARTICLE”;2)  EXCEL 

=IZQUIERDA(“ARTICLE”;2)  CALC CASTELLÀ 

=ESQUERRA(“ARTICLE”;2)  CALC CATALÀ 

torna com a resu ltat  AR  

15.  =DERECHA(Text;NumCaracters)  (EXCEL)  

 =DERECHA(Text;NumCaracters) (CALC CASTELLÀ)  

 =DRETA(Text;NumCaracters) (CALC CATALÀ)  

Extrau por  la  par t  dreta d’una cadena de text  un nombre determinat  de caràcters.  

Arguments:  

Text: És la  cel· la  o  text  or ig inal  de recerca.  

NumCaracters :  És la  quant i tat  de caràc ters  que vo lem extreure començant  pel  f ina l  

de la cadena de text.  

Exemple:   

= DERECHA(“ARTICLE”;2)  EXCEL 

= DERECHA(“ARTICLE”;2)  CALC CASTELLÀ 

= DRETA(“ARTICLE”;2)  CALC CATALÀ 

dóna com a resu ltat  LE  

 

 

 

 



 

 13  

 

16.  =EXTRAE(Text;PosicióInicial ;NumCaracters)  (EXCEL)  

 =EXTRAEB O MID(Text;PosicióInicial;NumCaracters) (CALC CASTELLÀ)  

 =MIG(Text;PosicióInicia l;NumCaracters) (CALC CATALÀ)  

Extreu d’una cadena de text  a par t i r  d ’una posic ió un nombre determinat de caràcters.  

Arguments:  

Text: És la  cel· la  o  text  or ig inal  de recerca.  

PosicióInicial:  És la posic ió  des de la  qual  es desi t ja començar  a extreure el  tex t .  

NumCaracters :  És la  quant i tat  de caràcters  que es desi t ja  extreure a part i r  d ’una 

POSICIÓ INICIAL  de la cadena de text.  

Exemple:   

=EXTRAE(“ARTICLE”;2;3)  EXCEL 

=MID(“ARTICLE”;2;3)  CALC CASTELLÀ 

=MIG(“ARTICLE”;2;3)  CALC CATALÀ 

dóna com a resu ltat  RTI  

17.  =LARGO(TextOriginal)  (EXCEL)  

 =LARGO(TextOriginal) (CALC CASTELLÀ)  

 =LONG(TextOriginal)  (CALC CATALÀ)  

Compta e l  NOMBRE  de caràcters  d’un text,  o  los  caràc ters que conté una ce l· la.  

Argumentos:  

TextOriginal : És la  cel· la  o  text  de l  qua l  vo lem calcu lar  e l  nom bre de caràcters.  

Exemple:   

=LARGO(“ARTICLE”)  EXCEL 

=LARGO(“ARTICLE”)  CALC CASTELLÀ 

=LONG(“ARTICLE”)  CALC CATALÀ 

dóna com a resu ltat  7  
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FUNCIONS LÒGIQUES 

 

18.  =SI(ProvaLògica;ValorVertader;ValorFals)  

Avalua una prova lòg ica;  s i  aquesta es comple ix  torna el  valo r  “VERDADERO” ,  i  s i  no  

es compleix  torna el  va lor  “FALSO” .  

Arguments:  

ProvaLògica:  És qualsevol  valo r  o  express ió  que es pugu i  avaluar  com a VERTADER  o  

FALS .  Es  t rac ta d’una comparac ió entre valors  que poden esser  text,  números,  

fórmules o  referènc ies  de ce l· la.  

ValorVertader: És el  valo r que tornarà s i  la prova lògica es compleix,  és  a di r ,  s i  la  

pròpia func ió ho avalua com a “VERDADERO”. Pot  esser un text,  una referènc ia  o una  

fórmula.  

ValorFals:  És e l  Valor  que es tornarà s i  la  prova lògica no es co mple ix ;  és a d ir ,  s i  la  

pròpia func ió  ho  avalua com a “FALSO”. Pot  esser  un text,  una referènc ia  o  una  

fórmula.  

Si desitgem que algun dels dos valors "VERDADERO” ó “FALSO", torni  un valor  

nul  o una cadena de text buida hem d’escriure 2 cometes dobles sense  cap 

text.  ("")  

La funció SI,  admet f ins a set  funcions lògiques (és  a dir ,  f ins a  7 SI)  

Exemple: =SI(A2>=5;”APTE”;”NO APTE”)  

 =SI(A2<5;”SUSPES” ;SI(A2<7;”APROVAT”; ”EXCEL·LENT”))  

 

19.  =Y(ProvaLògica01;… f ins a 30)  (EXCEL)  

 =Y(ProvaLògica01;… f ins a 30) (CALC CASTELLÀ) 

 =I(ProvaLògica01;… f ins a 30) (CALC CATALÀ)  

Avalua els  arguments de la  func ió i  s ’han d’acompl i r  absolu tament  to ts  per  a que to rn i  

com a resul tat  e l  valo r  lòg ic  “VERDADERO” .  Basta que un d’e l ls  no  s ’acomple ix i  per  

que la func ió  torn i  e l  resultat  l òg ic  “FALSO” .  

Arguments:  

ProvaLògica01: És qualsevol  valo r o express ió que pugu i ava luar -se com a 

VERDADERO  o  FALSO .  

La funció permet avaluar f ins a 30 proves lògiques.  
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Exemple:  

=Y(C2>5;C4<>C6)  EXCEL 

=Y(C2>5;C4<>C6)  CALC CASTELLÀ 

=I(C2>5;C4<>C6)  CALC CATALÀ 

torna e l  valor  “Verdadero”  s i  s ’acompleixen les  dues condic ions.  S i  qualcuna no és 

cer ta torna e l  valo r  “Fa lso”  

 

20.  =O(ProvaLògica01;… fins a 30)  

Avalua e ls arguments de la func ió i  basta que s ’acomple ix i  d ’e l ls  per a que torn i  com a 

resu ltat  e l  va lor  lògic  “VERDADERO” .  Únicament to rnarà el  valo r lòg ic  “FALSO”  s i  e l  

100% dels  arguments no  s ’acompleixen.  

Arguments:  

PruebaLogica01: És qualsevol  valo r o  expressió  que pugui  avaluar -se com a 

VERDADERO  o  FALSO .  

La funció permet avaluar f ins a 30 proves lògiq ues.  

Exemple: =O(C2>5;C4<>C6)  to rna valo r  “Verdadero”  s i  s ’acomple ix  qualque  

condic ió.  S i  no  s ’acompleix  cap to rna e l  valo r “Falso”  

 

21.  =COLUMNAS(Rang) (EXCEL)  

 =COLUMNAS(Rang) (CALC CASTELLÀ)  

 =COLUMNES(Rang) (CALC CATALÀ)  

Torna el  nombre de co lumnes que h i  ha d ins un rang.  

Argument:  

Rang: És el  rang o matr iu del  qual  vo lem conèixer  el  seu nombre de co lumnes.  

Exemple:   

=COLUMNAS(C2:F6)  EXCEL 

=COLUMNAS(C2:F6)  CALC CASTELLÀ 

=COLUMNES(C2:F6)  CALC CATALÀ 

torna e l  valo r  4,  que és el  número de co lumnes del  rang .  
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22.  =FILAS(Rang) (EXCEL) 

 =FILAS(Rang) (CALC CASTELLÀ)  

 =FILES(Rang) (CALC CATALÀ)  

Torna el  número de f i les  que h i  ha d ins un rang.  

Argument:  

Rang: És el  rang o matr iu del  qual  vo lem conèixer  el  seu nombre de f i les.  

Exemple:   

=FILAS(C2:F6)  EXCEL 

=FILAS(C2:F6)  CALC CASTELLÀ 

=FILES(C2:F6)  CALC CATALÀ 

torna e l  valo r  5,  que és el  nombre de f i les del  rang.  

 

23.  =COLUMNA(Referència)  

Torna el  número d ’ordre de co lumna d’una referènc ia.  S i  no  introdu ïm la referènc ia,  la  

func ió  to rna e l  número d ’ordre de co lumna segons la  ce l· la  on s ’ in trodueix la  func ió.  

Argumento:  

Referència:  És la  Cel· la  de la  qual  vo lem conèixer  el  número de co lumna.  

Exemple:  =COLUMNA(C5) to rna el  va lor  3,  que és e l  número de co lumna de la seva  

referènc ia.  

 =COLUMNA()  torna el  va lor  de l  número de  co lumna on es t roba la  func ió.  

24.  =FILA(Referència)  

Torna el  número d’o rdre de la f i la  d’una referènc ia.  S i  no  in trodu ïm la referènc ia,  la  

func ió  to rna e l  número d ’ordre de la  f i la segons la ce l· la  on s ’ in trodueix la func ió .  

Argumento:  

Referència:  És la  ce l· la  de la  qual  vo lem conèixer  el  número de f i la .  

Exemple:  =FILA(C5)  to rna e l  va lor  5,  que és el  número de f i la  de la  seva referènc ia.  

 =FILA() torna el  va lor  del  número de f i la  on es t roba la  func ió.  
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FUNCIONS DE RECERCA 

25.  =BUSCAR(ValorCercat;VectorRecerca;VectorResultat)  (EXCEL)  

 =BUSCAR(ValorCercat;VectorRecerca;VectorResultat) (CALC CASTELLÀ)  

 =CONSULTA(ValorCercat;VectorRecerca;VectorResultat)  (CALC CATALÀ)  

Cerca un valo r d ins una f i la  o  co lumna i  torna un va lor  re lac ionat  d’una al t ra f i la  o  

columna. E l  vec tor de recerca i  e l  vec tor  de l  resultat  han de tenir  e l  mate ix  nombre de 

cel· les.  

Arguments:  

ValorCercat: És e l  valo r que vo lem comparar  dins d’una f i la  o  co lumna.  

VectorRecerca: És la  f i la  o  co lumna que conté el  va lor  comparat.  S i  no es troba el  

va lor  cercat,  fa  la  comparac ió  amb el  va lor  immediatament  in fer io r .  És necessar i  que 

est igu i  ordenada en ordre ascendent.  

VectorResultat:  És la  f i la o  co lumna que conté el  valor  que ha de to rnar  com a 

resu ltat .  Ha de ten ir  e l  mate ix  número de cel· les  que el  vecto r  de recerca.  

A B 

Freqüència Color 

4,14 vermell 

4,19 taronja 

5,17 groc 

5,77 verd 

6,39 blau 

Fórmula Descripció (resultat) 

=BUSCAR(4,19;A2:A6;B2:B6) Cerca el valor 4,19 a la columna A i torna el valor de la columna B que està a la mateixa fila 
(taronja) 

=BUSCAR(5,00;A2:A6;B2:B6) Cerca el valor  5,00 a la columna A, com que no el troba, cerca el valor inferior (4,19) i torna el 
valor de la columna B que està a la mateixa fila (taronja) 

=BUSCAR(7,66;A2:A6;B2:B6) Cerca el valor 7,66 a la columna A, com que no el troba, cerca el valor inferior (6,39) i torna el 
valor de la columna B que està a la mateixa  fila (blau) 

=BUSCAR(0;A2:A6;B2:B6) Cerca el valor 0 a la columna A i torna un error, ja que 0 és menor que el valor més baix del 
vector_de_comparació A2:A7 (#N/A) 

 

NOTA:  al  ca lc  amb l ’ entorn en català  e l  nom de la func ió  es CONSULTA 
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26.  =BUSCARV(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrdreColumna;[ORDENAT])  

 =BUSCARV(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrdreColumna;[ORDENAT])  

 =CONSULTAV(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrd reColumna;[ORDENAT])  

Cerca un valor  a  la pr imera co lumna d’un rang de cel· les,  i  torna un valor de la  

mate ixa f i la d ins una al t ra  co lumna indicada d ins la  matr iu.  

ORDENAT: Hem de in trodui r  VERDADERO o ometre la dada s i  la  matr iu  està ordenada 

en ordre ascendent  per  la  pr imera co lumna.  Hem de in trodu ir  FALSO si  la  l l i s ta  no  està 

ordenada per  la  pr imera co lumna.  Es recomana que fem servi r  FALSO quan cerquem un  

va lor  exacte i  VERDADERO quan e l  cerquem per  aprox imació.  

Arguments:  

ValorCercat: És e l  valo r que es  vol  comparar  dins d’una matr iu  de va lors.  

MatriuRecerca:  És la  Matr iu  de valors  on s ’ha de t robar  el  valo r  cercat.  Sempre cerca 

el  va lor  dins la  pr imera co lumna de la  matr iu.  

NºOrdreColumna: És un número que indica la  co lumna de la  matr iu  que ens ha de  

tornar  el  va lor  assoc iat  a l  va lor  cercat.  

Ordenat: S i és FALSO (0),  s ’entén que la  matr iu no està ordenada.  S i  no troba e l  valo r  

cercat  dins la  pr imera co lumna,  la  func ió torna el  va lor  d’error  #N/A .  

Si ometem l ’express ió o  és VERDADERO (1),  s ’entén que la m atr iu està ordenada en 

ordre ascendent,  per  tant,  s i  no  troba el  valo r  exacte,  compararà el  valo r 

immediatament  infer ior  a l  va lor  cercat.  

NOTA:  al  ca lc  amb l ’ entorn en català  el  nom de la func ió  es CONSULTAV 

 

27.  =BUSCARH(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrdreFila; [ORDENAT])  

 =BUSCARH(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrdreFila;[ORDENAT])  

 =CONSULTAH(ValorCercat;MatriuRecerca;NºOrdreFila;[ORDENAT])  

Cerca un valo r a la pr imera f i la d’un rang de ce l · les,  i  ens torna un va lo r de la mate ixa 

columna d ins una a l tra  f i la indicada d ins la  matr iu.  

ORDENAT:  Hem d’ in troduir  VERDADERO o ometre la  dada s i  la  matr iu  està ordenada en 

ordre ascendent  per  la  pr imera f i la.  Hem d’ in troduir  FALSO si  la  l l i s ta  no  està ordenada 

per  la  pr imera f i la.  Es recomana que fer  servi r  FALSO quan cerquem un va lor  exacte i  

VERDADERO quan el  cerquem per  aproximació.  

Arguments:  

ValorCercat: És e l  valo r que es vo l  comparar  dins d’una matr iu  de va lors.  

MatriuRecerca:  És la  Matr iu  de valors  on s ’ha de t robar  el  valo r  cercat.  Sempre cerca 

el  va lor  dins la  pr imera  f i la de la  matr iu.  

NºOrdreFila: És un número que indica la  f i la  de la  matr iu  que ens ha de tornar  el  

va lor  assoc iat  a l  va lor  cercat.  

Ordenat: S i és FALSO (0),  s ’entén que la  matr iu no està ordenada.  S i  no troba e l  valo r  

cercat  dins la  pr imera f i la,  la fun c ió  torna el  va lo r d’er ror  #N/A .  

Si ometem la  expressió  o és VERDADERO (1),  s ’entén que la  matr iu  està ordenada en 

ordre ascendent,  per  tant,  s i  no  troba el  valo r  exacte,  compararà el  valo r 

immediatament  infer ior  a l  va lor  cercat.  

NOTA: al  calc amb l ’entorn  en català el  nom de la funció es CONSULTAH  
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FUNCIONS MATEMÀTIQUES 

 

28.  =ABS(Valor)  

Torna el  valo r absolu t  d’un número.  És a d ir ,  un número sense s igne.  

Un número abso lu t és la  distanc ia  del  número (posi t iu  ó  negat iu)  a l  zero.  

Argument:  

Valor: És la ce l· la que  conté el  va lor  o  és el  número de l  qual  es vo l  conè ixer  el  seu 

va lor  abso lut .  

Exemple:  =ABS(-25) to rna 25 sense e l  s igne negat iu.  

 

29.  =ENTERO(Número)  (EXCEL)  

 =ENTERO(Número) (CALC CASTELLÀ)  

 =ENT(Número) (CALC CATALÀ)  

El imina els  dec imals  d’un va lor  numèric .  

Argument:  

Número: És la  ce l· la que conté el  va lor  o és e l  número del  qual  es  vo l  conèixer  e l  seu  

va lor  sense dec imals.  

Exemple:   

=ENTERO(17,25)  EXCEL 

=ENTERO(17,25)  CALC CASTELLÀ 

=ENT(17,25)  CALC CATALÀ 

torna 17  

 

30.  =POTENCIA(Número;Potencia)  

Torna el  resu ltat  d’un va lor  e levat a  una potènc ia.   

Argument:  

Número:  És la  ce l· la  que conté el  va lor  o  és el  número de l  qua l  vo lem calcu lar  la  seva  

potenc ia.  

Potencia: És l ’exponent  a l  que volem e levar  el  número base.  

Exemple:  =POTENCIA(2;3) to rna 8 =2*2*2  

 



 

 20  

 

31.  =RAIZ(Número)  (EXCEL)  

 =RAIZ(Número) (CALC CASTELLÀ)  

 =ARRELQ(Número) (CALC CATALÀ)  

Torna l ’ arre l  quadrada d’un número.  

Argument:  

Número: És la cel· la  que conté el  número o  és e l  número de l  qua l  vo lem calcu lar  

l ’a rrel  quadrada.  

Exemple:   

=RAIZ(4)  EXCEL 

=RAIZ(4)  CALC CASTELLÀ 

=ARRELQ(4)  CALC CATALÀ 

torna 2  

32.  =RESIDUO(NúmDividend;NumDivisor)  (EXCEL)  

 =RESIDUO(NúmDividend;NumDivisor)  (CALC CASTELLÀ)  

 =MOD(NúmDividend;NumDivisor) (CALC CATALÀ)  

Mostra e l  res idu després de div id ir  un div idend per  un div i sor.  

Arguments:  

NumDividend: És la ce l · la  que conté e l  número o és e l  número que vo lem div id ir .  

NumDivisor: És la ce l· la que conté el  número o  és el  número pe l  que vo lem d iv idir .  

Exemple:   

=RESIDUO(5;2)  EXCEL 

=RESIDUO(5;2)  CALC CASTELLÀ 

=MOD(5;2)  CALC CATALÀ 

torna e l  valo r  1   

 

33.  =SUMA(Rang)  

Torna la  suma dels  valores d’una l l is ta .  

Argument:  

Rang: És el  rang de va lors  que es vo len sumar.  

Exemple:  =SUMA(A2:B5)  
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34.  =SUMAR.SI(RangComparatiu,Criteri;RangSuma)  

 =SUMAR.SI(RangComparatiu,Criteri;RangSuma)  

 =SUMASI(RangComparatiu,Criteri ;RangSuma)  

Suma els  va lors  d’un rang o l l i sta  que co inc ideixen amb un c r i ter i  o  condic ió.  

Arguments:  

RangComparatiu:  És e l  rang de ce l· les  que es vo l  ava luar,  comparant - les  amb un 

cr i ter i .  

Criteri:  És la  condic ió  que han d’acompl i r  e l s  va lors  per  ta l  que e ls  seus valo rs  

assoc iats  a l  RangSuma es sumin.  

RangSuma: Són les  cel· les  que es sumaran,  sempre que les  ce l· les  de l  

RangComparat iu  acompleix in  la  condic ió  espec i f i cada.  

 

Nota:  Són và l ids  els  mateixos CRITERIS  que la  func ió  CONTAR.SI (COMPTASI al  calc  

amb l ’ entorn  en cata là)  

Exemple:  

=SUMAR.SI(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  EXCEL 

=SUMAR.SI(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  CALC CASTELLÀ 

=SUMASI(A2:A6;”GENER”;B2:B6)  CALC CATALÀ 

 

sumarà els  va lors  de B2:B6 de les  f i les on A2:A6 s igu in  iguals  a “GENER”.  


