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Contextualització

Per fer el projecte d'aquesta competència us proposem utilitzar les dades de la Població 
segons sexe i edat any a any de Catalunya de 2011, 2012 i 2013.

Per començar

Cal que us descarregue el     llibre     de     càlcul   amb les dades de  la població de Catalunya any 
a any (2013, 2012 i 2011) en format  ods   o   xls  .

Què heu de fer en aquest llibre de càlcul.

1. Desar-lo amb el nom  primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_COMPETIC3_C6_nom del centre, utilitzant un dels dos formats 
indicats ods o xls.

2. Full 1
• Anomenar el Full 1 amb el nom “població cat”
• Donar format  a les cel·les en funció de si hi ha text o números. Seleccionar 

tipus de lletra i atributs que consideris més adients en cada cas i posar vores
a les cel·les escrites.

3. Full “població cat 1”
• Feu una copia d'el full “població cat” i anomeneu-lo “població cat 1”
• En aquest nou full inseriu tres columnes de manera que pugueu sumar la 

població total de cada edat i de cada any utilitzant la funció suma.
• A  sota la fila de les dades “De 99 anys i més” sumar el total de la població 

atenent el gènere i el total de cada any utilitzant la funció suma
• Realitzar formats condicionals de les columnes de població total per trams 

d'edats de manera que quedin ressaltades amb colors diferents les cel·les 
iguals o menors de 6.000 i les cel·les majors de 85.000.
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https://drive.google.com/folderview?id=0B1nD-EAs3-KwZmJTdjZDZ1JyTkk&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1nD-EAs3-KwdWVKa1c4c3RTcHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1nD-EAs3-KwdWVKa1c4c3RTcHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1nD-EAs3-KwNzYtS2VtYXJkdWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1nD-EAs3-KwZmJTdjZDZ1JyTkk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1nD-EAs3-KwZmJTdjZDZ1JyTkk&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B1nD-EAs3-KwZmJTdjZDZ1JyTkk&usp=sharing


4. Obriu un nou full i anomeneu-lo “càlculs població cat” en aquest full utilitzant 
formules i funcions indicareu i realitzareu els següents càlculs amb el format que 
considereu més adients.

• El títol del full serà el mateix que del full “població cat” utilitzant la funció de 
text majúscules.

• Calculeu la mitjana, la moda, el valor màxim i el valor mínim a partir de les 
columnes del total de la població de cada any.

• Calculeu el percentatge d'augment o disminució del nombre de dones i 
homes del any 2013 respecte del 2011. Les cel·les ha de tenir el format 
percentatge, amb dos decimals i  en vermell els negatius.

5. Creu un nou full amb el nom “subtotals” en aquest full traslladeu les dades 
corresponent al nombre de dones i homes de l'any 2013.

• Primer de tot canvieu les edats per les etapes del desenvolupament humà 
tal com s'indica: Infantesa de 0 a 10 anys ambdós inclosos, Adolescència de
11 a 19 anys ambdós inclosos, Joventut de 20 a 35  anys ambdós inclosos, 
Adultesa de 36 a  55 anys ambdós inclosos, Vellesa de 56 a 70 anys 
ambdós inclosos, Ancianitat de 71 a més de 99, ambdós inclosos. Finalment
doneu el format que considereu més oportú.

• Creeu una taula dinàmica en un full nou que mostri la suma de dones i la 
suma d'homes per edats.

• Calculeu els subtotals mínim i màxim de les edats de dones i homes, no 
ordeneu els resultats.

• Amagueu les files d'infantesa i adolescència, exceptuant les dels resultats.
• Protegiu les cel·les escrites d'aquest full amb la contrasenya: 1234

6. En el full de la taula dinàmica inseriu un escenari en el que podeu selecciona les 
dades del homes o  les de dones per etapes del desenvolupament humà. Cal que 
doneu format a l'escenari creat.

7. Afegiu un nou full  amb el nom “gràfiques”.
• En aquest full i utilitzant les dades del full “població cat” referents al nombre 

d'homes i de dones de cada edat del l'any 2013 ( no utilitzeu el total), heu de
crear un gràfic del tipus línia, amb línies de tendència i de valor mitjà, tant 
per dones i homes. Doneu format a tots els elements del gràfic i poseu títol 
al gràfic i mostreu la llegenda.

•  Agafeu les dades obtingudes amb la taula dinàmica (obvieu els totals) per 
crear un gràfic de barra amb aparença 3D, llegenda, títol del gràfic, etiquetes
de dades, mostrant el valor com a nombre. Finalment doneu format general 
al gràfic.

• Partint de les mateixes dades del gràfic anterior, només la columna de les 
dades referents al nombre de dones, feu un diagrama de sectors amb 
aparença 3D, etiquetes de dades amb valor percentatge, títol del gràfic, 
llegenda visible i format personalitzat
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• Partint de les dades obtingudes a la taula dinàmica, però en aquest cas 
només la columna de les dades referents al nombre d'homes feu un 
diagrama de barres de manera que l'interval de dades sigui les files, mostreu
la llegenda situada a sota, les etiquetes de dades personalitzeu el format de 
tot el gràfic.

Com s'ha de lliurar el treball

Un cop  finalitzat el llibre de càlcul: primer cognom(de l'alumne/a)_nom(de 
l'alumne/a)_COMPETIC3_C6_nom del centre  trameteu-lo al/la docent de COMPETIC 3 
del vostre centre per correu electrònic.

Dates de realització

● Entre el 15 de maig i abans de finalitzar el curs

Durada

● El projecte s’ha de realitzar presencialment en un temps no superior a les 3 hores
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Avaluació del projecte
Rúbrica

Disseny del full de càlcul

• El llibre conté 6 fulls anomenats tal com s’indica en el projecte
• S'ha personalitzat el format de tots els fulls de manera que presentin una estètica agradable que faciliti la visió i comprensió de 

les dades i gràfiques, modificants atributs, colors tipus de lletra, vores, fons, format de número...
• S'han realitzat dos formats condicionals utilitzant color de fons.

• S'han inserit columnes per sumar el total de població per edats i cada any

• S'ha donat el format % i els nombres amb dos decimals i en vermell els negatius a les cel•les en les que s'ha calculat el %.

• S'han amagat files
• S'han protegit cel•les.

només se supera
cap dels ítems 
de la llista

0 punts

se supera 
un sol ítem
de la llista

1 punt

se superen 
dos ítems de 
la llista

2 punts

se superen tres 
ítems de la llista

3 punts

se superen quatre 
ítems de la llista

4 punts

se superen cinc 
ítems de la llista

5 punts

se superen sis 
ítems de la llista

6 punts

se superen tots els
ítems de la llista

7 punts

Formular

• S'ha utilitzat la funció suma per calcular els totals.

• S'ha calculat la mitjana, la moda i el valor de les columnes del total de la població.

• S'ha calculat el valor màxim i mínim de les columnes del total de la població.

• S'ha calculat el percentatge d'augment o disminució del nombre de dones i homes del any 2013 respecte del 2011.
• S'han calculat subtotals de mínim i màxim de les edats de dones i homes i no s'han ordenat els resultats. Formulació
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només se supera cap 
dels ítems de la llista

0 punts

se supera un sol ítem 
de la llista

1 punt 

se superen dos ítem 
de la llista

2 punts

se superen tres ítem 
de la llista

3 punts

se superen quatre ítem
de la llista

4 punts

se superen tots els 
ítem de la llista

5 punts

Gràfics i visualització

• S'ha creat un escenari per visualitzar el total domes o dones per trams d'edats.
• En el gràfic de línia hi ha la llegenda el títol de gràfic i s'ha formatat, facilitat la visió i comprensió del conjunt de dades
• En el gràfic de línia  hi han línies de tendència  i de valor mitjà tant per homes com per dones
• S'ha fet un gràfic de barres amb aparença 3D amb títol, llegenda, i les etiquetes de dades mostren el valor numèric
• S'ha formatat els gràfics de barres facilitat la visió i comprensió del conjunt de dades
• S'ha creat un diagrama de sectors amb aparença 3D que mostra el títol, la llegenda i l'etiqueta de dades com percentatge
• S'ha creat una gràfica de barres amb les files com interval de dades, amb títol i la llegenda situada a la part inferior.

només se 
supera cap dels 
ítems de la llista

0 punts

se supera un sol
ítem de la llista

1 punt

se superen dos 
ítems de la llista

2 punts

se superen tres 
ítem de la llista

3 punts

se superen 
quatre ítem de la 
llista

4 punts

se superen cinc 
ítem de la llista

5 punts

se superen sis 
ítem de la llista

6 punts

se superen 
tots els ítem 
de la llista

7 punts
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Qualificació del projecte en funció del nombre d’ítems realitzats correctament.

Ítems Punts Ítems Punts Ítems Punts

1 0,53 8 4,21 15 7,89

2 1,05 9 4,74 16 8,42

3 1,58 10 5,26 17 8,95

4 2,11 11 5,79 18 9,47

5 2,63 12 6,32 19 10,00

6 3,16 13 6,84

7 3,68 14 7,37

Per superar el projecte cal obtenir un mínim de 5 punts
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