
Representacions  gràfiques  senzilles  amb  el  full  de  càlcul  de 

l'OpenOffice.

Imagina la següent situació:

Sou 20 alumnes a l'aula i us han donat les notes de Matemàtiques, Socials i Anglès.

Respecte a cada assignatura la distribució de notes entre l'alumnat ha estat la següent:

Matemàtiques:

Insuficient: 3 alumnes

Suficient: 5 alumnes

Bé: 4 alumnes

Notable: 6 alumnes

Excel·lent: 2 alumnes

Socials:

Insuficient: 1 alumnes

Suficient: 6 alumnes

Bé: 4 alumnes

Notable: 6 alumnes

Excel·lent: 3 alumnes

Anglès:

Insuficient: 2 alumnes

Suficient: 4 alumnes

Bé: 5 alumnes

Notable: 7 alumnes

Excel·lent: 2 alumnes

Exercici 1:

Anem a fer una representació gràfica de les notes de cada assignatura, de manera que visualment puguem 

veure  la  distribució  de  les  notes.  Veureu  com  la  representació  gràfica  de  les  dades  facilita  la  seva 

interpretació.

Abans d'intentar  fer  qualssevol  representació  gràfica  és fonamental  ordenar les dades,  agrupant-les,  si 

s'escau, per categories (en aquest exercici les categories són els tipus de nota: Insuficient, Suficient, Bé, 

Notable, Excel·lent), i contant quin és el nombre de vegades que apareix cada categoria (en aquest cas, el 

nombre d'alumnes que tenen cada nota).

Exemplificarem l'exercici amb les notes de matemàtiques.

I.- Obrim el Full de Càlcul de l'OpenOffice

II.- Fixeu-vos que un full de càlcul conté columnes (A,B,C,D...) i files (1,2,3,4,...). La cel·la A1 és la primera 

cel·la de la primera fila, la cel·la B7 és la cel·la que fa 7 de la fila B, i així amb totes.

III.- Situeu-vos en la cel·la A1. Posarem el nom de la primera assignatura: “Matemàtiques”.

IV.- Situeu-vos a la cel·la A2. Posarem el títol de la columna de categories (notes): “Nota”. És convenient 

posar sempre primer la columna de categories, i a continuació (a la dreta), la columna amb el nombre de 

vegades que es presenta cada categoria.

V.- Posarem a la cel·la B2 el títol de la columna que tindrà el 

nombre d'alumnes de cada nota: “Alumnat”.

VI.- Escrivim a la columna A, sota el títol “Nota”, els diferents 

tipus  de  nota,  i  al  costat,  a   la  columna  B,  sota  el  títol 

“Alumnat”, el nombre d'alumnes que obté cada nota.

Si ho hem fet correctament tindrem quelcom així:
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VII.- Seleccioneu les dues columnes de dades: els títols de les columnes i els valors. (No incloeu en la 

selecció el títol del conjunt: Matemàtiques).

VIII.- Ara realitzarem una representació gràfica amb aquestes dades, de la manera més senzilla possible. 

Escollirem l'opció “Diagrama” del menú “Insereix”, o bé picarem sobre la icona “Diagrama” de la barra de 

menús. En la següent il·lustració  veiem on es troben les diferents opcions:

IX.- Si ho hem fet tot correctament obtindrem un gràfic i un quadre de diàleg com el següent:

En aquest moment podem triar l'opció “Finalitza”, i ja hauríem acabat el gràfic, o bé triar un altre tipus de 
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diagrama, per exemple de sectors, donar aparença tridimensional al diagrama... segons allò que més ens 

interessi.

Nosaltres anem a triar un diagrama de sectors i anem a donar aparença 3D:

X.- Ja quasi estem llestos!

Ara anem a posar el títol al nostre gràfic:

En el quadre de diàleg, sota l'apartat “Passos”, triem l'opció 4. Elements del diagrama, i allí introduïm, en el 

lloc corresponent el títol “Notes de Matemàtiques”, i el subtítol “1r ESO”:

XI.- Una vegada introduït el títol i el subtítol, triem l'opció Finalitza.

Ja tenim la nostra representació gràfica de les notes de matemàtiques!

Ara, si ens interessa, podem copiar el gràfic i inserir-lo en un document de text, per exemple. De moment 

però anem a desar el full de càlcul a la carpeta que ens indiqui el professorat, amb el nom “notes1”.
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Exercici 2:

Anem a repetir el procediment anterior, afegint les columnes corresponents a les notes de Socials i Anglès:

I.- Si no el tenim obert, obrim el document “notes1”, i 

piquem  les  columnes  de  dades  que  acabem 

d'esmentar. No importa el lloc del full on les escrivim, 

allò important, per tal de facilitar el procés, és que 

les columnes estiguin per parelles, i que les dades 

(nombre  d'alumnes)  estiguin  a  la  dreta  de  les 

categories (tipus de nota). Per exemple, les podeu 

picar com mostra la imatge de la dreta:

II.- Seleccionem les cel·les referides a les notes de 

Socials  (A11  a  B16)  en  aquest  exemple  i,  de  la 

mateixa manera que ho hem fet  abans,  creem un 

gràfic de sectors amb el títol “Notes de Socials” i el 

subtítol “1r ESO”.

Després, per tal de facilitar el treball amb el full de 

càlcul  i  millorar  la  visibilitat,  el  movem  de  lloc, 

simplement picant a sobre amb el botó dret del ratolí 

i posant-lo on no molesti.

A continuació (a sota d'aquestes línies) mostrem les 

imatges d'allò que heu d'obtenir:

i després de moure el diagrama:
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III.- Piquem a la icona de desar ( ) i desem el full de càlcul.

IV.- Repetim el procés des del pas II però ara amb les notes d'anglès:

i, ara movem el gràfic de les notes d'anglès per tal de deixar-lo al costat dels altres dos:

V.- Piquem a la icona de desar i desem el full de càlcul.
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