
EXERCICI GRUPS GÈNERE I EDAT  
Possible aspecte de l’exercici acabat 

 
  



 
1) Dissenyam una primera taula de tres columnes; la primera per als noms, 
la segona amb el gènere codificat com a “H” o “D” (home o dona) i la tercera 
amb l’edat (rang entre 14 i 18, cinc grups). Posam entre 15 i  20 files. 

 
 
2) Dissenyam una segona taula de dos columnes i dos files. La  primera 
columna diu Homes i Dones i a la segona actua la funció =COUNTIF, que 
compta “H” en un cas i “D” en l altre 
 
 
 
 
 
3) Usam la funció =IF per determinar quin es el grup mes nombrós. La prova 
lògica (resultat=Sí o No) compara la quantitat d’homes i dones, i la funció 
mostra el text que correspongui  

 
 
  



 
4) A partir de la taula Homes/Dones, generam un gràfic de percentatges .  

 
 
 
5) Dissenyam una tercera taula amb dos files i dos columnes. La primera 
columna identifica cada grup d’edat amb un text.  A la segona fila, amb la 
funció  =COUNTIF contarem quantes persones hi ha a cada grup 
 

 
 
 
6) Generam un gràfic de barres , amb una columna per cada edat i que 
tingui com a ròtul de cada columna a l’eix “X” el text que hem escrit a la taula  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7) Per saber els grups més i menys nombrós dissenyam una quarta taula 
amb aquest aspecte. 

 
Sobre el rang de la taula anterior, amb les funcions =MAX() per al màxim i 
=MIN() per al mínim, sabrem quantes persones té el grup més nombrós, i 
quantes  també el menys nombrós. Aquestes funcions les insertarem a la 
columna central de Taula 4  (en blau) 
 
8) Ara hem de trobar els noms d’aquests dos grups sobre la tercera taula i 
escriure’ls a la la darrera columna de la quarta. Això ho feim amb la la funció . 
=VLOOKUP().  Aquesta funció busca a la primera columna d’una taula el 
valor que li donem, i dona com a resultat el que hi hagi a la columna que 
indiquem.  
 

 

  

PROBLEMA:  La funció VLOOKUP requereix que la tercera taula tengui el 
valor a buscar a a 1ª columna.  

SOLUCIÓ FÀCIL:  A la taula 3, copiam els noms de grup a la dreta  

 
 
I ara, insertam la funció VLOOKUP dos vegades a la quarta columna de la 
Taula 4  (en groc), per a calcular els noms de grup: 

El Valor_buscado està a la columna dos de la quarta taula  (en blau) 
La Matriz_buscar_en és la Taula 3 (només columnes blava i groga). 
L’Indicador_columnas en el nostre cas, el ersultat desitjat es troba a 

la columna 2  
Donat que la columna 2 no està ordenada, al quart paràmetre de la 

funció VLOOKUP li indicam FALSE o 0. 



Inserció de VLOOKUP i ajuda desplegada: 

 
 

 
 

SOLUCIÓ MÉS COMPLEXA, però que no requereix “repetir informació” 
 
A la taula 3, copiam els noms de grup a la dreta, però esborram la columna 
de l’esquerra, de forma que només ens quedi.  

 
El problema ara és que el gràfic del pas 6 potser ja no es genera de forma 
automàtica.  Per a refer el gràfic, haurem d’entrar a l'editor de gràfics 
(doble clic damunt del gràfic), i a l’apartat d’etiqueta assegurar-nos de quin 
és l’interval de dades que identifica cada columna del gràfic. 



 
 


