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Introdución a Excel 2003 

Excel 2003 é unha aplicación do tipo folla de cálculo, integrada na contorna Windows e 
desenvolvida por Microsoft, na cal combínanse as capacidades dunha folla de cálculo normal, base de 
datos, programa de gráficos bidimensionais e tridimensionais, linguaxe propia de programación e 
xeración de macros; todo dentro da mesma aplicación. As follas de cálculo son, xunto aos procesadores 
de texto, unha das aplicacións informáticas de uso máis xeral e estendido. A versión que se vai a 
presentar a continuación é a versión Excel 2003 aparecida a mediados de 2002 como mellora a Excel 
97.  

Unha folla de cálculo é unha especie de táboa cuxas casas ou celas poden conter:  

Capítulo 1 .  

 Texto. 
 Valores numéricos, datas e datos horarios.  
 Fórmulas ou funcións matemáticas, que permiten determinar o valor desta cela en función 

dos valores doutras celas.  
 

Ademais, un programa como Excel 2003 contén un gran número de utilidades para introducir, 
formatar e presentar total ou parcialmente o contido das follas de cálculo. 

  
Excel 2003 pode traballar simultaneamente cun número ilimitado de follas de cálculo sempre 

que a memoria do computador permítao. Distintas follas de cálculo agrúpanse formando un ficheiro 
denominado libro de traballo. Cada folla pode conter ata 65536 filas e 256 columnas,  facendo un total 
de 16.777.216 celas. As columnas identifícanse mediante letras (A, B, C,..., AA, AB,..., IV), mentres que 
as filas son identificadas mediante números (1, 2, 3,..., 65536). Unha casa identifícase coa\/s letra/s 
indicadoras da columna, seguidas do número indicativo da fila (por exemplo: A2, R6, V165, AJ231, etc.).  

Como se apuntou, con Excel 2003 pódese gardar,  manipular,  calcular e analizar datos 
numéricos,  textos e fórmulas; devandito programa permite ademais presentar rapidamente todos 
estes datos mediante gráficos de distinto tipo, que poden ser creados sobre a mesma folla de cálculo 
ou noutro ficheiro independente. Estes gráficos poden ter moitas formas (funcións, nubes de puntos, 
diagramas de barras, de liñas, de torta...) e estar representados en dous ou tres dimensións. 
Dependendo das necesidades do usuario. Excel 2003 permite establecer relacións entre os valores de 
distintas celas e follas, para realizar análises de sensibilidade de forma rápida, recalculando toda a 
folla ao mínimo cambio que se efectúe nalgunha das celas relacionadas. Conta cunha linguaxe propia de 
programación (Excel Visual Basic).  

A utilización de Excel 2003 realízase de forma similar á de calquera outro software na 
contorna Windows, isto é, mediante rato (facendo clic e arrastrando para seleccionar e facendo dobre 
clic para accionar) ou mediante o teclado, facendo uso de distintas teclas tales como as frechas para os 
desprazamentos, a tecla Intro  para accionar, Alt.  +  a letra subliñada de cada menú ou comando 
para seleccionar, etc. Obsérvese que esta forma de referirse a unha cela é diferente da que se usa en 
Álxebra para referirse aos elementos dunha matriz, na que primeiro se indica o subíndice de fila e logo 
o de columna.  
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Figura 1. Arrincar Excel 2003. 

 

 Descrición da Pantalla de Excel 2003 

Capítulo 2.  

Para arrincar Excel 2003 en Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista podemos facelo de varias 
formas: 

• Desde o menú Inicio ou Inicio /Todos os 
Programas/ Microsoft Office/Microsoft 
Office Excel 2003, (Ver Figura 1) do modo 
habitual.  

• Facendo dobre clic sobre a 
icona de acceso directo do 
escritorio.  

• Facendo dobre clic sobre calquera ficheiro 
producido con Excel (extensións *.xls ou -
máis en xeral-*.xl*)  

Unha vez arrincado o programa, dependendo da configuración instalada, aparecerá unha pantalla 
similar á que se mostra na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2. Ventá o arrincar Excel 2003. 
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O que Excel 2003 mostra en pantalla ten unha estrutura similar a calquera fiestra do contorno 
Windows e consta das seguintes barras ou compoñentes (ver figura 3):  

1 .  Barra de Título   
2.  Barra de Menús  
3.  Barra de Ferramentas   
4.  Barra de Fórmulas ou Referencia  
5.  Barra de Formato 
6.  Barras de Desprazamentos 
7.  Barra de Etiquetas 
8.  Barra de Estado 
 
Cando a fiestra do documento está maximizada, o nome do documento (Libro1) aparece na 

Barra de Título a continuación do nome da aplicación (Microsoft Excel), tal como pode verse na figura 
3. Seguidamente descríbense cada unha das barras, citadas, así como as súas funcións máis 
importantes.  

 

 
 
É necesario recalcar que as barras de ferramentas son configurables polo usuario e polo tanto a 

súa distribución, número ou tipo de barras poden coincidir ou non coa distribución mostrada nas figuras. 

 

 

 

  

 

Figura 3. Excel 2003. Partes da Fiestra do documento 
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Figura 5. Menú Ficheiro 

 

2. 1  Barra de Título  

 

A Barra de Título contén os seguintes elementos: 
• Nome da aplicación; neste caso Microsoft Excel. 
• Nome do Documento. Libro1 
• Menú de control, que contén os comandos que permiten minimizar, ampliar ou cerrar unha 

fiestra calquera en Windows (ver figura 4).  

 Botón de minimización   converte a aplicación a forma de icona. 

 Botón de restauración   restaura o tamaño da fiestra ao tamaño estándar. 
Cando a fiestra non está maximizada, en lugar deste botón aparece o botón de 

maximizar .  

 Botón Pechar . Pecha Excel. 
Como estes elementos son comúns a todas as aplicacións de Windows 95/98/NT/XP/Vista, aquí 

non se vai a insistir máis na súa descrición.  
 
 

2. 2 Barra de Menús  

 
A Barra de Menús (ver figura 2 e figura 3) contén a lista 

de menús propios de Excel 2003. Cada menú contén unha lista de 
diversos comandos que se utilizarán para unha acción determinada. 
Por exemplo, seleccionando co rato o menú Ficheiro, desprégase 
un menú mostrando algúns comandos (ver figura 5), entre os que 
están os seguintes:  

 
Novo:  Permite seleccionar o tipo de documento que baixo 

Excel vaise a desenvolver (pode ser un libro de cálculo normal, 
unha folla de cálculo preparada para un uso específico, etc.), 
creando o correspondente documento en branco e sen nome. 
 Abrir:  Abre ficheiros que foron creados previamente, 
cargándoos directamente desde o disco duro ou desde algún 
disquete. Ofrécese a posibilidade de abrir o documento en modo 
Só Lectura, de forma que se evita a posibilidade de modificar 
accidentalmente o ficheiro orixinal.  

Pechar:  Pecha un ficheiro ou documento aberto. Antes de 
pechar un ficheiro, se o usuario realizou algún tipo de modificación 
nel, Excel abre unha fiestra de diálogo e pregúntalle se desexa 
gardar  devanditos cambios; de esta forma evítase perder información de forma involuntaria.  

Gardar:  Actualiza no disco a información do documento no que se está traballando, sen opción a 
modificar o nome ou a cambiar o directorio.  

Figura 4. Menú de control. 
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Figura 5. Menú Imprimir 

 
Gardar como:  Garda no disco o documento co que se está traballando, con opción a crear un 

novo ficheiro con outro nome ou noutro directorio, cambiar o nome do mesmo e/ou a elixir un formato 
diferente.          

Gardar páxina web:  Esta opción pode non estar activa en todos os programas, a súa utilidade 
radica na creación dunha páxina web a partir dun documento de Excel 2003. Excel 2003 exporta a 
folla de cálculo a formato HTML-XML, tratando de conservar ao máximo o seu aspecto orixinal.  

Configurar páxina:   Este comando abre un cadro de diálogo múltiple no que se poden fixar as 
principais características do documento de face á súa impresión posterior: tamaño e orientación do 
papel, marxes, factor de zoom de impresión, características da impresora, encabezamentos e pés de 
páxina, posibilidade de debuxar ou non as liñas que separan unhas celas doutras (rella), etc.  

Área de impresión:   É moi frecuente que só se desexe imprimir unha parte da folla de cálculo 
coa que se está traballando. Con este comando pódense especificar con todo detalle as celas que se 
desexa imprimir (ver Figura 5.  Menú Ficheiro.) A forma de anular a área de impresión seleccionada 
previamente. Para determinar un área de impresión basta seleccionar devandita área na forma que logo 
se verá e elixir o comando Ficheiro / Área de impresión / Establecer área de impresión.  

Se desexamos desactivar devandita área de impresión seleccionarase e elixirase o comando 
Ficheiro / Área de impresión / Borrar área de impresión.   

Vista preliminar:  Este comando, similar ao de Word 2003 e doutras moitas aplicacións, 
permíteche ver na pantalla como quedará o documento Excel 2003 cando se envíe á impresora.  

Neste modo aparecen na pantalla algúns botóns útiles para proceder a imprimir o documento 
(Imprimir), para 
modificar os Saltos de 
páxina, para configurar 
este menú (escala,  notas 
ao pé de páxina,  
encabezamentos,  
tamaño do papel,  
calidade do mesmo, . . ), 
ou para facer aparecer as 
marxes da páxina e das 
celas (Marxes). Esta 
última posibilidade é moi 
útil para modificar 
interactivamente co rato 
devanditos marxes, colo-
cando o cursor sobre as 
liñas de trazos que 
aparecen e arrastrando. Imprimir:  Con este comando se procede á impresión dunha parte do documento 
ou do documento completo. Previamente aparece en pantalla o cadro de diálogo mostrado na figura 5.  

Neste cadro de diálogo pódese elixir a impresora; decidir se queremos imprimir toda a folla ou 
só a parte que estea seleccionada nese momento (aínda que non coincida co establecido en Área de 
impresión); as páxinas concretas que se desexa imprimir, etc.  
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Figura 7. Personalizar Barras de Ferramentas 

Figura 8. Suma Automática 

Enviar a:  Permite enviar por correo electrónico o documento 
creado con extensión *.xls ou *.xl*. Esta opción só podería ser usada 
se o usuario dispón de conexión á rede.  

2. 3 Barra de Ferramentas  

 
A barra de ferramentas é a barra ou barras que se atopan debaixo da barra de menús, e mos-

tran algúns botóns para realizar diversas funciones. Estas barras de ferramentas poden ser modi-
ficadas polo usuario, polo que non hai que sorprenderse de que o que se vexa ao abrir o programa non 
coincida exactamente co que se mostra nas figura 1  e figura 2.  

Na figura 6 móstrase o menú contextual que se abre ao premer co 
botón dereito sobre as barras de ferramentas. Devandito menú mostra as 
barras de ferramentas dispoñibles e, marcadas na marxe esquerda, as 
barras de ferramentas activas.  

É posible e fácil modificar as barras de ferramentas engadindo ou 
quitando botóns en calquera delas. Para iso, basta elixir Personalizar no 
menú contextual da figura 6, abríndose o cadro de diálogo da figura 7. 
Dentro da opción Comandos móstranse á esquerda todas as categorías de 
botóns que existen, seleccionando unha delas aparecen á dereita todos os 
botóns desa categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para engadir un botón a unha barra de ferramentas basta seleccionalo no cadro de diálogo e 
arrastralo ata a barra correspondente; para eliminalo basta seleccionalo sobre a barra e arrastralo a 
calquera lugar fóra dela.  

Recoméndase para un mellor traballo que só estean visibles as barras de ferramentas 
Estándar e Formato (ter outras barras visibles de modo innecesario resta espazo de pantalla para a 
folla de cálculo e dá maior complexidade ao mesmo). Co menú contextual da figura 6 pode facerse 
visible calquera outra barra que se vaia a utilizar. Con ese mesmo menú poderase facer desaparecer 
cando xa non sexa necesaria.  

Figura 6. Menú Contextual da 
Barra de Ferramentas 
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Colocando o punteiro sobre calquera botón das barras de ferramentas, nunhas décimas de 
segundo obtense unha descrición breve do uso de devandito botón (Ver figura 8); premendo sobre el e 
mantendo pulsado o botón esquerdo do rato, obtense unha descrición máis detallada na Barra de 
Estado, na parte inferior da pantalla. Para unha descrición aínda máis detallada, pódese acudir ao 
Axuda, premendo primeiro sobre o botón e logo sobre o botón do que se desexa obter información.  

Os principais botóns das barras de ferramentas Estándar e Formato son os seguintes (para 
non repetirnos se omiten referencias aos botóns Novo,  Abrir,  Gardar. . . ,  comúns con outras 
aplicacións Windows e cuxo significado suponse xa coñecido).  

-Botóns de modelos de formato: Permiten controlar formatos de uso habitual, tales como os 
símbolos para unidades monetarias (Excel 2003 xa contempla o euro incorporando o manexo desta nova 
moeda), o formato de porcentaxe (%), cómaa como decimal en lugar do punto, ou o aumento ou 
diminución de cifras decimais. O usuario pode definir estes modelos de acordo coas súas necesidades. 

 

-Botón de suma automática:  Suma automaticamente unha fila ou unha columna de números, 
introducindo na cela activa a función SUM co rango de números correspondente que Excel trata de 
adiviñar. Se queremos modificar ese rango basta editalo na barra de referencia ou, máis fácil aínda, 
indicalo arrastrando co rato sobre as celas correspondentes da folla de cálculo. Así por exemplo se 
desexamos sumar os números das celas comprendidas entre a C4 e a F6 (3*4 elementos) deberase 
editar a cela na barra de referencia indicando devandito rango da forma =SUM (C4:F6) (mediante o 

teclado ou directamente co rato).  

-Botóns de negriña,  itálica e subliñado: Permiten cambiar o formato de textos e números na 

forma habitual destas opcións.  

-Botóns de aliñación:  Permiten centrar ou aliñar textos e números pola esquerda ou pola 
dereita das celas. Por defecto Excel 2003 aliña o texto pola esquerda e os números pola dereita. O 
cuarto botón chámase Combinar e Centrar,  permite centrar o texto dunha cela ao ancho dunha 

selección de celas .  

-Botón Asistente de Gráficos:  Permite arrincar o Asistente de Gráficos con obxecto de 
preparar un gráfico dun dos numerosos tipos dispoñibles en Excel 2003, a partir dos datos previamente 
seleccionados na folla de cálculo (esta selección é o punto máis importante no proceso de crear un 
gráfico). O gráfico situarase sobre a propia folla, coa posición e tamaño que se determine arrastrando 

co rato unha vez determinadas as características do mesmo.  

-Botón de Bordos:  Permite xerar cadros coas celas do programa, para iso 
selecciónanse as celas a encadrar e selecciónase a opción deste botón desexada podendo 
encadrar toda ou só un dos laterais con liña simple, dobre ou grosa.  

-Botón de Recheo: Permite encher as celas con cor, con iso pódese lograr destacar 
certas casas que se consideren máis importantes.  

-Cor de fonte: Permite a elección da cor co que se vai a escribir entre unha gran gama 
cromática.  
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Figura 9.1 Barras de Desprazamento 

Figura 9.2 Barra de Estado 

2. 4 Barra de Referencia  
-A Barra de Referencia, que se atopa inmediatamente debaixo das barras de ferramentas, 

presenta os tres sectores seguintes:  

-O sector da esquerda mostra a localización da cela activa indicando a columna (A) e a fila (1) 
en que se atopa. Máis adiante veranse outras posibles aplicacións deste sector.  

 

-O sector central indica que se está en modo de edición (é dicir, introducindo nomes, funciones, 
números, etc.).  

  Permite anular o cambio que se está realizando no contido da cela. 

  Equivale a pulsar a tecla Intro   . 

 é equivalente a chamar ao Asistente de Funcións. Excel 2003 non permite executar ningún 
comando mentres este sector estea activo.  

-O sector da dereita mostra o contido da cela activa (neste caso 123.45). A edición deste 
contido pode facerse tanto neste sector como na propia cela. 

2. 5 Barra de Nome do Documento Aberto  
-A Barra de Nome do Documento (ver figura 1) 

é similar á Barra de Título, e contén o nome do ficheiro 
sobre o cal estase traballando (neste caso Libro1). Esta 
barra presenta na parte dereita os tres botóns típicos de 
calquera aplicación de Windows, que permiten minimizar,  
maximizar e pechar o documento sobre o que se traballa. 
Se maximizamos esta fiestra, o nome do documento 
aparecerá na Barra de Títulos, a continuación do nome 

da aplicación.  

- Barras de Desprazamento atópase na parte 
inferior dereita da fiestra de aplicación (ver figura 9.1) 
vertical e horizontal, que permiten acceder a calquera cela 
da folla e na esquerda pódese entrar noutra folla do libro 
de traballo.(Figura 9.2)  

2. 6 Barra de Estado  
Na parte inferior da folla de cálculo aparece a Barra de Estado, na que se presenta unha breve 

información achega do comando que foi seleccionado ou do estado actual do espazo de traballo.  

Tamén na figura 9. 2 poden verse os controis que permiten moverse entre as diversas follas de 
cálculo que constitúen o libro de traballo no que se está traballando. Estes controis se explicarán no 
apartado seguinte. 



Escola de Pais/Nais. Informática                                                         Módulo: Excel 2003 

Autor: Carlos F. Cid2009  (Pai de alumnas)                C.E.I.P. FRIAN-TEIS (VIGO)                                                       
9 

 



Escola de Pais/Nais. Informática                                                         Módulo: Excel 2003 

Autor: Carlos F. Cid2009  (Pai de alumnas)                C.E.I.P. FRIAN-TEIS (VIGO)                                                       
10 

Figura 10. Follas no Libro de Traballo 
   

Figura 11. Menú Contextual de Follas 

Figura 12. Menú Mover ou Copiar Follas 

Utilización Básica dunha Folla de Cálculo  

Neste capítulo vanse a explicar os fundamentos necesarios para a utilización básica dunha folla 
de cálculo como Excel 2003. Se utilizou previamente (ou viu utilizar) o programa, os seguintes 
apartados resultaranlle xa familiares (aínda que non por iso menos útiles), xa que constitúen as 
operacións máis habituais con Excel 2003.  

Capítulo 3.  

3. 1  Follas de Cálculo dun Libro de Traballo  
Cando se abre Excel 2003 no menú Inicio ou premendo sobre a súa icona, cando se executa o 

comando Novo do menú Ficheiro ou cando se preme sobre a icona na barra de ferramentas Estándar, 
ábrese un novo libro de traballo , que por defecto ten 3 follas de cálculo, chamadas tamén por defecto 
Folla1, Folla2 e Folla3.  

Na figura 1 0 pode verse a parte inferior dun libro 
de traballo coas pestanas correspondentes a algunhas das 
follas de cálculo. Premendo nos controis adxacentes (á 
esquerda) poden chegar a verse as pestanas de todas as 
follas, ou ben desprazarse ata a primeira ou a última cunha 
soa operación. En todo momento Excel ten, para cada libro 
de traballo, unha folla de cálculo activa (aquela cuxa pestana aparece resaltada na parte inferior da 
pantalla).  

Por defecto, a folla activa é a primeira, neste caso Folla1. Pode activarse unha folla ou outra sen 
máis que premer co rato na pestana correspondente. Tamén poden manterse activas varias follas de 
cálculo ao mesmo tempo, pulsando a tecla Ctrl ao mesmo tempo que se fai clic sobre as pestanas 
doutras follas (si a folla esta activada, ao premer sobre a súa pestana coa tecla Ctrl pulsada a folla 

desactívase, e viceversa). 
Cando varias follas están 
activas ao mesmo tempo, os 
datos ou os formatos que se 
introducen nunha delas 
introdúcense tamén nas 
demais follas activas, nas 
posicións correspondentes.  

Se prememos o botón 
dereito do rato sobre algunha das pestanas, desprégase un menú 
contextual como o da figura 1 1 , no que lle permite inserir unha 
nova folla de cálculo, borrala, cambiarlle o nome, movela, copiala ou 
como é o caso da figura 1 2.  
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Figura 13. Cela Activa 

Figura 14. Cela Activa nunha selección 

Figura 15. Selección de todas as celas 

A forma máis sinxela de cambiar o nome a unha folla de cálculo é premer dúas veces sobre a 
pestana que leva o seu nome, nese caso o fondo dá a pestana pasa a ser negro, podendo escribir 
directamente o novo nome.  

Por outra banda, é posible cambiar a orde no que aparecen as follas de cálculo sen máis que 
premer sobre a pestana dunha delas e arrastrala co rato ata a nova posición que se desexa que ocupe.  

3. 2 Selección e Activación de Celas  
Na folla de cálculo hai en todo momento unha cela activa (e 

só unha). A cela activa distínguese claramente das demais, pois 
aparece cunha cor de fondo e enmarcada de modo diferente 
(normalmente en cor máis escura, como na figura 1 3 ou si pertence 
a un conxunto de celas seleccionadas, en cor máis clara, como na 
figura 1 4).  

A cela activa é a única cela que pode recibir calquera cousa 
que se introduza polo teclado. Así pois, antes de introducir -ou 
borrar- algo nunha cela, hai que facer que esa cela sexa a cela 
activa. Unha cela convértese en cela activa premendo sobre ela. A cela activa pódese desprazar a celas 
veciñas coas frechas do teclado. Pode tamén avanzar ou retroceder unha “pantalla” coas teclas AvPág e 
RePág do teclado.  

O contido da cela activa aparece na parte dereita da Barra 
de Referencia, e é nesta barra ou sobre a propia cela onde se 
realizan as operacións para modificar o contido da cela. As 
modificacións fanse efectivas ao pulsar a tecla Intro  ou ao 

premer sobre a icona  na Barra de Referencia, ou ao cambiar de 
cela activa coas frechas do teclado.  

Un concepto moi importante en Excel 2003 é o concepto de 
celas seleccionadas. Se seleccionamos un rectángulo de celas, ao 
pulsar a tecla a cela Intro   activa vaise desprazando pola zona 
seleccionada, percorréndoa por columnas.  

Cando se chega á última cela 
seleccionada, vólvese a comezar pola 
primeira. Isto é útil para introducir 
texto ou números nun rango de celas, 
desprazándose automaticamente ao 
pulsar Intro  .  

A parte da introdución de 
texto, hai moitas outras operacións que 
se poden realizar o mesmo tempo sobre 
varias celas á vez (copiar,  borrar,  
formatar, etc.) sempre que devanditas 
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Figura 16. Cela Activa. Introducindo datos 

celas sexan previamente seleccionadas. As celas seleccionadas distínguense porque adquiren cor escura 
(como se mostra na figura 1 4). A continuación vanse a describir algunhas das formas de que dispón 
Excel para seleccionar celas:  

1. Para seleccionar toda a folla de cálculo basta con premer co rato na esquina superior esquerda 
da folla, (intersección da fila cos nomes de columnas e a columna coa numeración de filas).Ver 
figura 1 5. 

2. Para seleccionar unha determinada fila ou columna, bastará premer unha soa vez sobre a 
etiqueta -o número ou a letra correspondente á fila ou á columna, respectivamente-. Para 
seleccionar un rango de varias filas e/ou columnas contiguas, basta premer sobre a primeira 
(ou última) etiqueta, e arrastrar sen soltar o botón do rato ata a última (primeira) etiqueta do 
rango desexado. 

3. Para seleccionar un bloque contiguo de celas - un rectángulo- ,  hai que premer co rato nunha 
das esquinas do bloque, e arrastrar o cursor ata a cela situada na esquina do bloque oposta á 
inicial. Tamén se pode seleccionar un rectángulo premendo primeiro sobre a cela dunha esquina 
e logo, mantendo pulsada a tecla Maiúsculas, volvendo a premer sobre a cela na esquina oposta; 
esta operación selecciona todo o rango de celas entre as dúas operacións de clic.  

4. Para seleccionar bloques non contiguos de celas basta seleccionar cada bloque polo proce-
demento explicado, mantendo premida a tecla Ctrl.  Desta forma a nova selección non anula os 
bloques seleccionados anteriormente. Esta técnica pode utilizarse en combinación coa indicada 
en 2 para seleccionar filas ou columnas non contiguas.  
Como se verá máis adiante, a selección de celas ten moitos campos de aplicación na utilización 

normal de Excel 2003.  

3. 3 Introdución de Datos  
3. 3. 1  Introdución de datos nunha cela  

A forma máis sinxela de introducir datos é 
seleccionar a cela correspondente para que se converta 
en cela activa, e a continuación introducir nela os datos, 
texto, números, fórmulas,... mediante o teclado ou 
facendo Pegar dunha selección previamente almacenada 
na Barra de Documentos.  

Os datos introducidos aparecen tanto na 
propia cela como na Barra de Referencia (figura 
1 6). Estes datos poden ser editados, borrar e 
inserir carácteres,  substituír texto,  etc., da 
forma habitual en todas as aplicacións de Windows. 
Para desprazarse sobre o texto introducido pode 
utilizarse o rato ou as frechas do teclado, como 
indica a seguinte táboa. 

 

 

MOVEMENTO            TECLADO 
Cela Abaixo  FRECHA ABAIXO  
Cela Arriba  FRECHA ARRIBA  
Cela Dereita  FRECHA DEREITA  
Cela Esquerda  FRECHA ESQUERDA  
Pantalla Abaixo  AV PAG  
Pantalla Arriba  RE PAG  
Cela A1  CTRL+INICIO  
Primeira cela da columna 

  
FIN + FRECHA ARRIBA  

Última cela da columna activa  FIN + FRECHA ABAIXO  
Primeira cela da fila activa  FIN + FRECHA ESQUERDA ou  INICIO  
Última cela da fila activa FIN + FRECHA DEREITA 

Folla  Seguinte  CTRL+AVPAG 
Folla Anterior CTRL+REPAG 
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 Tamén a selección dunha parte do texto faise do modo habitual. Os datos termínanse de 
introducir premendo sobre o botón de validar  na Barra de Referencia, pulsando Intro , ou 
simplemente cambiando de cela activa.  

Recórdese que poden introducirse os mesmos datos e/ou formatos en varias follas de cálculo 
simultaneamente, téndoas seleccionadas todas elas ao mesmo tempo.  

3. 3. 2 Introdución de datos nun rango de celas  
Como xa se dixo, a selección de celas pode empregarse tamén para introducir datos nun 

conxunto de celas dunha folla de cálculo. Cando unha zona da folla está seleccionada, os datos que se 
teclean introdúcense na cela activa de devandita zona. Cada vez que se pulsa Intro , a cela activa 
trasládase de modo automático á cela seguinte da selección. As zonas rectangulares percórrense 
primeiro por columnas e logo por filas. Cando se termina de percorrer toda a selección, se prememos 
Intro   volve comezarse outra vez pola primeira cela.  

3. 3. 3 Inserción de filas,  columnas e bloques de celas  
Para inserir N filas, basta seleccionar as N filas diante das cales quérese realizar a inserción. A 

continuación elíxese o comando Filas do menú Inserir.  

De modo análogo, para inserir N columnas, basta seleccionar as N columnas diante das cales 
quérese realizar a inserción. A continuación elíxese o comando Columnas do menú Inserir.  

Outra forma de introducir datos consiste en utilizar o menú Edición / Encher no que aparecen 
varias formas de encher as celas:  

Cara á Dereita:  Inserción pola dereita dos datos, tamén pode ser activada co código ctrl. +D. 
Esta opción non estará activa se nos atopamos na parte dereita da folla.  

Cara abaixo: Inserción de datos de arriba a abaixo, tamén pode ser activada co código ctrl. +J. 
Esta opción non estará activa se nos atopamos na parte máis baixa da folla. 

Cara arriba: Inserción de datos de abaixo a arriba. Esta opción non estará activa se nos 
atopamos na primeira liña da folla. 

Cara á esquerda:  Inserción pola esquerda dos datos. Esta opción non estará activa se nos 
atopamos na parte esquerda da folla. 

Series:  Ao activar esta opción aparece un cadro de diálogo como o da figura 17 no que podemos 
elixir: serie en filas ou en columnas; xeométrica, aritmética, cronolóxica e auto encher; a unidade de 
tempo (data, mes, día laboral, ano); incremento e límite. 

  Figura 17. Introducir serie de datos. 
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Figura 18. Inserir celas. 

Figura 19. Inserir Comentario. 

Para inserir un bloque de celas rectangular, basta seleccionar un bloque das mesmas dimen-
sións diante do cal quérese realizar a inserción. A 
continuación elíxese o comando Celas do menú Inserir, e 
ábrese un cadro de diálogo (figura 1 8) que pregunta se, para 
realizar a inserción, quérense desprazar as outras celas cara 
á dereita (sen que ningunha cela cambie de fila) ou cara 
abaixo (sen que ningunha cela cambie de columna).  

No cadro de diálogo da figura 1 8 tamén ofrécese a 
posibilidade de inserir filas ou columnas completas, de 
acordo coa selección realizada.  

 
3. 3. 4 Borrado de celas  

O borrado de celas pode entenderse de dúas formas:  

1. Borrado das celas con todo o seu contido. Selecciónase a zona a borrar e execútase o 
comando Desfacer / Borrar do menú Edición. 

 Ábrese unha caixa de diálogo que pregunta que celas quérese desprazar, as da dereita ou as de 
debaixo, para que ocupen o lugar das celas que van ser 
borradas.  

2. Borrado do contido das celas, pero non das 
celas propiamente ditas. Realízase co comando Borrar do 
menú Edición. Ábrese un submenú no que hai que 
especificar que elementos das celas sobre todo, formatos, 
contidos ou comentarios, que se queren borrar. Tamén se 
poden borrar os contidos de toda unha selección de celas 
por medio da tecla Supr.   

Por suposto o contido de cada cela individual pode 
modificarse elixíndoa como cela activa e operando sobre 
ela na barra de fórmulas. As modificacións non se fan 
efectivas ata que se pulsa Intro.  

3. Borrado do formato pero non do contido: 
Realízase co comando Edición / Borrar / Formatos co que eliminan todos os formatos impostos por 
Formato / Cela así por exemplo se temos unha data ou unha moeda transfórmanse en números 7-1 pasa 
a 7 e 6€ pasa a 6 . 

4. Borrado dos comentarios pero non do contido: Os comentarios son anotacións ou aclaración 
que se insiren ao seleccionar Inserir / Comentario e identifícanse na  folla por ter dita cela na súa 
esquina a superior dereita un reborde vermello. Hai que destacar que isto non impide escribir 
normalmente na cela. 

5. Eliminar Folla: Actívase en Edición / Eliminar Folla e serve para borrar todas as follas do 
libro que estean seleccionadas.  
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Figura 20. Selección de celas a copiar. 

6. Eliminación de filas ou columnas: Esta opción é distinta ás anteriores, execútase en Edición 
/ Eliminar e ao executala aparece unha fiestra coas seguintes posibilidades:  

• Todas as filas:  Elimínase a totalidade das filas seleccionadas. Así por exemplo se 
seleccionamos as filas 2,3 e 4 a numeración nova das filas da folla de cálculo será 1, 5, 6... coa 
eliminación do contido das seleccionadas.  

• Todas as columnas:  Elimínanse as columnas seleccionadas analogamente ás filas.  
• Desprazar as celas cara arriba:  As filas seleccionadas vanse a desprazar cara arriba coa 

consecuente variación dos datos na folla.  
• Desprazar as celas cara á esquerda:  Análogo ao anterior pero agora cara á esquerda.  

3. 3. 5 Mover e copiar celas  
Para trasladar (ou copiar) o contido dunha selección de celas a outra folla de cálculo (ou a 

outra parche de a mesma folla de cálculo), pode procederse dos modos seguintes:  

1. Logo de seleccionar as celas, elixir o 
comando Cortar (ou Copiar) do menú Edición. Tal 
como indica a figura 20, a selección queda rodeada 
por un contorno especial (contorno circulante), que 
indica que o seu contido está disposto para ser 
pegado noutro sitio. A continuación, elíxese o 
comando Pegar ou Pegado especial, do menú Edición. 
Co comando Pegado especial pode controlarse 
exactamente que se quere copiar: datos,  fórmulas,  
formatos,  ou todo. Por suposto, poden utilizarse 
tamén as iconas correspondentes da barra de ferramentas. O contorno circulante elimínase ao facer 
Pegar ou ao facer un novo Cortar ou Copiar sobre outra selección.  

2. Os comandos Pegar e Pegado especial superpoñen a selección sobre as celas correspon-
dentes a partir da posición da cela activa.  

3.  Moitas veces a forma máis sinxela de trasladar ou copiar unha selección de celas é por 
medio do rato. Unha vez que se realizou a selección, colócase o cursor sobre o bordo da mesma e 
adquire a forma de frecha apuntando cara á esquerda e arriba. Nese momento se preme e arrástrase a 
selección ata a posición desexada. Arrastrando simplemente, a selección trasládase; apertando ao 
mesmo tempo a tecla Ctrl, o texto cópiase (aparece un signo + xunto ao cursor que indica que se está 
copiando).  

4.  Co indicado no parágrafo anterior, a selección de celas se superpoñen 
sobre as outras celas xa existentes. Se desexamos inserir a selección, hai que 
manter apertada a tecla Maiúsculas. Na folla de cálculo aparecen contornos e 
marcas que indican como se vai a realizar a inserción.  

Convén practicar con estas posibilidades de Excel para copiar e trasladar datos, que se atopan 
entre as máis utilizadas.  
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3. 4 Referencias e Nomes  
As referencias a celas utilízanse para referirse ao contido dunha cela ou grupo de celas. O uso 

de referencias permite usar valores de diferentes celas ou grupos de celas dunha folla de cálculo para 
realizar determinados cálculos.  

 

 

Unha cela se referencia sempre pola súa identificador de columna, unha letra ou conxunto de 2 
letras, e de fila, un número. Por exemplo, a cela B12 é a que se atopa na intersección da fila 12 coa 
columna B. A referencia da cela activa móstrase no cadro situado á esquerda da barra de referencias.  

Os rangos de celas exprésanse por medio do operador dous puntos (: ),  que separa a 
referencia á primeira cela do rango da  última cela. Por exemplo, na figura 21  móstrase unha selección 
rectangular cuxa referencia é (B2:F2).  

As referencias múltiples consisten en referencias sinxelas separadas polo carácter punto e 
coma (; ). Na figura 22 móstrase unha selección dobre, consistente en dúas zonas rectangulares, cuxa 
referencia é (B2:F2;B7:F7). Pódense introducir tamén referencias a celas doutra folla de cálculo, 
introducindo o nome desa folla antes da referencia ás celas, e separándoos polo signo de admiración (!), 
por exemplo: (Folla1!B2:F2).  

 

É importante saber que nas referencias a celas ou grupos de celas, Excel 2003 non distingue 
entre letras maiúsculas e minúsculas.  

Figura 21. Selección das Celas B2:F2.  

Figura 22. Selección Múltiple de Celas (B2:F2;B7:F7). 
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3. 4. 1  Referencias absolutas,  relativas e mixtas  
Excel usa sempre referencias relativas para as direccións de celas introducidas nas fórmulas. 

Isto significa que as referencias usadas cambiarán de modo acorde tras copiar a fórmula dunha cela a 
outra. Con moita frecuencia este é o comportamento desexado. 

O método máis seguro para definir referencias a celas consiste en utilizar o rato para apuntar 
á cela cuxa referencia desexamos inserir. Cando se desexa introducir a referencia a unha cela nunha 
fórmula, basta premer en devandita cela. Desta forma, minimízanse tamén os erros na inserción de 
referencias a celas.  

Para introducir unha fórmula nunha cela mediante o sistema anterior, cunha referencia a outra 
cela, basta seguir os seguintes pasos:  

1) Seleccionar a cela onde se desexa introducir a fórmula.  
2) Teclear un signo igual ( ).  
3) Sinalar co rato a cela cuxa referencia desexa introducir e facer clic. A dirección da cela 

apuntada aparece na posición do punto de inserción, na barra de fórmulas.  
4) Introducir un operador, por exemplo o operador suma (+).  
5) Se queremos introducir máis referencias a celas na fórmula, basta repetir os pasos anteriores 

cantas veces sexa necesario. Para dar a fórmula por terminada púlsase Intro  ou o signo 
correcto da barra de fórmulas.  
 

6) Se a fórmula non é correcta, anularase ou borrará premendo no signo erro ( ) ou se confir-
mará con .  En certos casos hai que evitar que as referencias a celas cambien cando se copia a 
fórmula a unha nova posición. Para iso hai que utilizar referencias absolutas. É posible utilizar 
referencias absolutas para filas e relativas para columnas, ou viceversa. As referencias 
relativas convértense en absolutas introducindo o carácter dólar ($) antes da letra da columna 
ou o número de fila, que se queren manter invariables. Se non queremos que  cambie nin o índice 
de filas nin de columnas, hai que pór o carácter dólar ($) diante de cada un dos dous índices. 
Unha referencia absoluta pódese inserir de dúas formas diferentes:  

• Segundo se introduce a fórmula, se teclea o carácter $ diante do índice de fila e/ou de 
columna que se quere manter constante.  

• Colocando o punto de inserción na barra de referencias de maneira que estea dentro da 
referencia á cela, pulsando a tecla F4  pásase alternativamente por referencias 
relativas, absolutas e polos dous casos mixtos. Nos casos nos que se pretende que só 
unha das dúas dimensións, fila ou columna, permaneza constante utilízase unha 
referencia mixta, é dicir, unha referencia que conteña á vez referencias absolutas e 
relativas. Por exemplo, a referencia $B5 evita que cambie a columna, mentres que a fila 
adáptase cada vez que se copia a fórmula. Con B$5 ocorre o contrario: a columna 
cambia, mentres que a fila 5 sempre permanece constante.  
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Figura 23. Nomes de Rangos de celas. 

Figura 24. Definir Nome de Rango ou de celas. 

3. 4. 2 Nomes de celas e de conxuntos de celas  
Ás veces resulta molesto ter que utilizar repetidamente referencias tales como B2:B4 ó 

B2:D3;C5:D6 nunha folla de cálculo, ou seleccionar os mesmos rangos unha e outra vez. Excel 2003 
resolve este problema permitindo definir Nomes e asignalos a unha cela ou a unha selección. 

 Estes nomes de celas ou de rangos  pódense utilizar nas fórmulas, crear nomes compostos, e 
ata asignar un nome máis significativo ás constantes de uso máis frecuente.  

O uso de nomes nas follas de cálculo diminúe a posibilidade de introducir erros e permite 
recordar con maior facilidade as referencias a celas.  

Á hora de crear nomes, convén ter en conta certas regras:  

• Os nomes deben sempre empezar por unha letra ou polo carácter subliñado (_); tras éche 
primeiro carácter, pódese usar calquera conxunto de letras, números e carácteres 
especiais.  

• Non se poden utilizar espazos en branco. Como alternativa aos espazos en branco, pódese 
empregar un carácter de subliñado ou un punto.  

• Aínda que os nomes poden ter ata 256 carácteres, convén que sexan máis curtos.  
Posto que as fórmulas están limitadas a 256 carácteres, os nomes longos deixan menos espazo 

para operadores e funcións. Ademais, estes nomes tan longos non se mostran ben nos cadros de diálogo 
ou nas propias celas. 

Por exemplo, non son válidos os nomes 
TOTAL ANUAIS, 2009 e %IVE. En cambio, 
si son válidos TOTAL_ANUAIS, Ano2009, 
PorcentaxeIVE, como noción xeral non se van 
a poder usar nomes que conteñan 
identificadores de opcións específicas de 
Excel 2003, como pode ser o de tanto por 
cento (%) ou o de dólar ($).  

A forma máis sinxela de definir 
nomes é mediante o comando Inserir / Nome 
/ Definir. Para iso, pódense seguir os 
seguintes pasos:  

1) Seleccionar a cela, o rango ou o rango 
múltiple ao que desexe asignar o nome.  

2) Elixir o comando Inserir / Nome / 
Definir, co cal ábrese un cadro de diálogo 
tal como o mostrado na figura 24.  

3) Teclear o nome que desexe,neste caso 
XANEIRO, no cadro Nomes no Libro de 
Traballo. 

4) Facer clic en Engadir ou en Aceptar. 
Outra posibilidade, máis sinxela, é 
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seleccionar a cela ou rangos de celas ás que se desexa dar un nome, e logo premer sobre o cadro 
de nomes da barra de referencia. A referencia á cela activa substitúese polo nome tecleado. 
 

Ao pulsar Intro   as celas seleccionadas quedan rexistras co nome tecleado. Se o que se 
desexa é cambiar un nome a unhas celas débese proceder do seguinte modo:  

1. Seleccionar a cela,  rango ou rango múltiple ao que desexe cambiar o nome.  
2. Activar o cadro de nomes na barra de referencia.  

3. Cambiar o nome e pulsar Intro   . Para borrar un nome pódese utilizar o botón Eliminar do 
cadro de diálogo da figura 24.  

3. 5 Fórmulas e Funcións  
As fórmulas constitúen o núcleo de calquera folla de cálculo e xa que logo de Excel 2003. 

Mediante fórmulas, levan a cabo todos os cálculos que se necesitan nunha folla de cálculo. As fórmulas 
pódense utilizar para múltiples usos: desde realizar operacións sinxelas, tales como sumas e restas, ata 
complexos cálculos financeiros, estatísticos e científicos.  

As funcións permiten facer máis fácil o uso de Excel e incrementar a velocidade de cálculo, en 
comparación coa tarefa de escribir unha fórmula. Por exemplo, pódese crear a fórmula = 
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)/8 ou usar a función MEDIA (A1:A8) para realizar a mesma tarefa. 
Sempre que sexa posible, é mellor utilizar funcións que escribir as propias fórmulas. As funciones son 
máis rápidas, ocupan menos espazo na barra de fórmulas e reducen a posibilidade de erros 
tipográficos.  

As funcións actúan sobre os datos contidos nunha cela ou conxunto de celas da  mesma forma 
que as fórmulas  fano sobre os números. As funcións aceptan información, á que se denominan 
argumentos,  e devolven un resultado. Na maioría dos casos, o resultado é un valor numérico, pero tamén 
poden devolver resultados con texto, referencias, valores lóxicos, matrices ou información sobre a folla 
de cálculo.  

3. 5. 1  Introdución de fórmulas  
A introdución dunha fórmula en Excel 2003 pódese facer tanto na barra de referencias como 

na propia cela. A fórmula debe empezar cun signo igual (=).  A continuación, a fórmula irase 
construíndo paso a paso utilizando valores, operadores, referencia a celas, funcións e nomes. Para 
introducir unha fórmula nunha cela ou na barra de ferramentas, pódense seguir os seguintes pasos:  

1. Seleccionar co rato a cela ou a zona dereita da barra de ferramentas. 
2. Comezar tecleando o signo igual (=). Desta forma Excel 2003 sabe que o que se vai a 

introducir na cela activa é unha fórmula.  
3. Teclear valores numéricos,  referencias a celas,  funcións ou nomes, todos eles separados 

polos correspondentes operadores (por exemplo: +, -, *, /).  

4. Terminar a introdución da fórmula pulsando Intro   .  
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Figura 25. Asistente de Funcións. 

Figura 26. Menú de Fórmulas e Funcións. 

3. 5. 2 Asistente de Funcións  
A maioría das funcións poden necesitar un ou máis argumentos. Se a función contén máis dun 

argumento, estes han de ir separados polo carácter punto e coma (; ).  Ao escribir unha función non se 
han de incluír espazos en branco, a non ser que devanditos espazos vaian entre comiñas. Para facilitar a 
comprensión do significado de palabras separadas, pódese incluír un guión ou subliñado, por exemplo en 
nome_pai.  

A primeira vista o uso de funcións pode parecer difícil, especialmente polas diversas posibles 
formas dispoñibles de argumentos. O Asistente de Funcións  facilita este traballo e serve de guía a 
través de todo o proceso de introdución dunha función e proporciona unha breve explicación tanto da 
función como de cada un dos seus argumentos.  

Para inserir unha función cos seus argumentos nunha folla de cálculo pódese seguir o seguinte 
proceso:  

1. Seleccionar a cela na que desexe introducir a función (cela activa).  

2. Facer clic sobre o botón Asistente de 
Funcións para mostrar o cadro de diálogo que se mostra 
na figura 25. Neste cadro de diálogo débese elixir a 
función que se quere utilizar. En cadros de diálogo 
posteriores poderanse elixir os argumentos.  

3. O cadro de diálogo da figura 25 mostra as 
distintas categorías de funcións dispoñibles en Excel 
2003. Estas categorías clasifican o gran número de 
funcións dispoñibles en grupos máis reducidos. Excel 
2003 mostra tamén unha lista das funcións utilizadas 
recentemente. Se a función desexada non aparece entre 
as recentemente utilizadas e non se está seguro da ca-
tegoría á que pertence, selecciónase a categoría Todas e 
búscase no conxunto de todas as funcións que están 
dispoñibles. Na parte inferior do cadro de diálogo aparece 
unha breve descrición da función seleccionada, así como 
dos seus argumentos. Se queremos máis información sobre 
esa función pódese facer clic no botón Axuda obténdose 
unha breve descrición da mesma como dos argumentos que 
a definen.  

4. Logo de seleccionar a función desexada se 
preme no botón Aceptar  e séguense as instrucións do 
Asistente de Funcións no seguinte cadro de diálogo que 
aparece, que permite definir os argumentos.  

5. Ao completar este cadro se preme no botón 
Aceptar para completar a función e inserila na cela activa.  
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Pódese, analogamente, introducir funcións desde a barra de referencia, premendo sobre o 
botón. Aparece a paleta de fórmulas da figura 26, que permite elixir a función a utilizar, consultar a 
súa sintaxe e mostra o resultado obtido a medida que se introducen os argumentos requiridos.  

Tamén se pode fai substituíndo un dos argumentos da función principal por unha chamada a 
outra función, ao estilo habitual en matemáticas e en moitas linguaxes de programación.  

Os grupos de funcións que hai dispoñibles son os seguintes:  

• Funcións máis recentemente utilizadas (Usadas recentemente). Colección de usadas con 

anterioridade, para chamar a unha destas non é necesario premer no botón da dereita,  
é suficiente seleccionar a casa, pulsar o símbolo igual ( ) e obtemos un despregable á 
esquerda da barra de referencia con estas funcións.  

• Todas as funcións dispoñibles (Todas).  Colección de todas as funcións dispoñibles polo 
programa que son un total de 207 ordenadas por orde alfabética.  

• Funcións Financeiras (Financeiras). Funcións cuxa principal aplicación son as finanzas, 
contabilidade, balances... dentro destas destacamos o pago, taxa de intereses, depreciación 
dun ben...  

• Funcións para manexo de datas e horas (Data & hora).  Funcións tales como día, mes, 
ano... cuxo manexo facilita a introdución de datas na folla de cálculo.  

• Funcións matemáticas e trigonométricas (Matemáticas & Trigonométricas).  Funcións de 
uso matemático, científico e enxeñería  tales como seno, coseno, logaritmos, exponenciais...  

• Funcións estatísticas (Estatísticas).  Cálculo de desviacións, densidade de probabilidade, 
número de elementos na folla...operacións que facilitan os cálculos estatísticos unha vez 
introducidos os datos na folla de traballo.  

• Funcións de procura e referencia (Procura e referencia).  Operacións que nos facilitan o 
movernos sobre unha lista (explicada na sección 8) ou unha matriz creada.  

• Funcións para usar bases de datos (Base de datos).  
• Funcións para manipulación de texto (Texto). Operacións con carácteres alfanuméricos 

tales como conversión de letras a números ou viceversa, lonxitude da cadea, formato de 
moeda...  

• Funcións lóxicas (Lóxicas) Funcións lóxicas ou Booleanas que son os operadores lóxicos 
falso, verdadeiro, ou, e, se, non.  

• Funcións para obter información (Información).  Funcións que nos informan sobre o 
contido das celas algunhas das cales devolve un valor booleano (verdadeiro ou falso) sobre a 
cela tales como estexto,  esnumero,  esnotexto...  

• Funcións definidas polo usuario (Definidas Usuario). Tales funcións deben ser definidas 
aínda que xeralmente non é necesario xa que as necesidades xerais son cubertas polas 
anteriores.  

Se a función ten varios parámetros de definición estas poden ser introducidos vía teclado pero 
moitas veces os datos veñen dados a partir doutras celas para o que se debe pulsar  que aparece ao 
seleccionar unha función, como consecuencia xorde en rectángulo debaixo da barra de estado para 
introducir os argumentos, este proceso débese repetir ata ter todos os argumentos da función. 
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O Asistente de Funcións axuda a introducir funcións nunha folla de cálculo. Os usuarios 
expertos, que coñecen os argumentos de definición das funcións máis usadas por elas, poden atopar 
máis fácil o teclear directamente a función cos seus argumentos na fórmula correspondente. Por 
suposto, é tamén posible que o usuario cre as súas propias funcións en Excel 2003.  

 

3. 5. 3 Edición de funcións  
Logo de introducir funcións nunha fórmula,  existe a posibilidade de modificalas ou editalas. 

Pódese volver usar para iso o Asistente de Funcións ou ben se pode editalas manualmente.  

Para editar as funcións usando o Asistente de Funcións pódense seguir os seguintes pasos:  

1) Seleccionar a cela que contén a función.   
2) Facer clic no botón Pega Función. Aparecerá o Asistente de Funcións mostrando a primeira 

función que apareza na fórmula contida na cela activa.  
3) Cambiar os argumentos que se desexe nesa primeira función da fórmula.  
4) Cando se acaben de realizar os cambios, premer en Aceptar. Se hai algunha outra función 

que se desexe editar na mesma fórmula, premer en Próxima.  
5) Repetir os pasos 3 e 4 para cada función que se desexe editar. 

  
Para editar funcións manualmente pódese proceder do seguinte modo:  
  
1. Seleccionar a cela que contén a fórmula (cela activa).  
2. Pulsar F2 para editar na barra de fórmulas ou ben facer clic sobre devandita barra para 

inserir o cursor no lugar adecuado.  
3. Elixir o argumento ou termo da fórmula que se desexe modificar.  
4. Introducir o novo argumento ou modificar o anterior tecleando, arrastrando, pegando un 

nome ou inserindo unha función.  
5. Terminar facendo clic en ACEPTAR  
 

3. 6 Internet en Excel 2003  
A implantación de Internet a producido a adaptación de Excel 2003 ás novas tecnoloxías e 

mostra diso son certas aplicacións que versións anteriores non dispuñan e esta o incorpora. Algunhas 
delas son:  

• Correo Electrónico:  Podemos mandar un e-mail no que se incorpora o Ficheiro Excel 2003 con 
extensión, como se citou na descrición, .xl ou .xls. Para mandalo executariamos Ficheiro / Enviar a 
/ Destinatario de Correo.  

• Vista previa da páxina Web: Un documento de Excel 2003 pode formar parte dunha páxina en 
Internet para ver como sería a súa aparencia temos a opción Ficheiro / Vista previa da páxina 

Web.   
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Figura 27. Gardar como páxina Web. 

• Gardar como páxina Web:  Consiste en xerar a extensión necesaria para que forme parte dunha 
páxina web para iso Ficheiro / Gardar como páxina Web. . . .   
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Figura 28. Abrir un ficheiro 

Protección de Celas e Follas de Cálculo  

En moitas ocasións interesa protexer contra escritura toda unha folla de cálculo ou, polo 
menos, certas celas dela, de forma que sexa imposible o borrar ou cambiar accidentalmente a 
información de dichas celas. Noutras ocasións pode interesar ocultar as fórmulas coas que se 
calcularon os valores mostrados nalgunhas celas. Excel 2003 dispón de varias formas de protexer a 
información contida nun libro de traballo.  

Capítulo 4.   

Unha primeira forma de protexer un documento 
é declaralo como Só lectura. Un documento Só lectura 
pode lerse pero non modificarse. Se voluntaria ou 
accidentalmente execútase o comando Gardar, o 
computador pide un nome diferente para almacenar o 
Ficheiro, pois o Ficheiro orixinal non pode ser 
modificado. O carácter Só lectura dun documento 
establécese a nivel do sistema operativo (Windows 
95,  98,  XP,  Vista ou NT). Para establecer ou quitar 
este carácter dun Ficheiro, utilízase o comando 
Ficheiro / Propiedades na aplicación Explorador ou O 
meu Computador (tendo o correspondente Ficheiro 
previamente seleccionado). Logo o abrir o ficheiro ao 
premer co botón dereito do rato sobre o ficheiro a 
abrir, como se indica na figura 28, que mostra o 
resultado do comando Ficheiro / Abrir de Excel 2003.  

Excel 2003 dispón de dous niveis de 
protección:  a nivel de folla de cálculo e a nivel de 
cela. Para que a protección forneza efecto, ambos os niveis de protección teñen que estar activados. 
Por defecto, todas as celas están protexidas, pero non as follas de cálculo ou o libro de traballo.  

As celas dunha folla de cálculo poden ter dous tipos de protección:  

• Bloqueada: Non se pode modificar o contido da cela. 
• Oculta:  Na barra de fórmulas vese o valor, pero non a fórmula que hai na cela. As celas 

decláranse bloqueado ou ocultar co cadro de diálogo Protexer ao que se accede con o comando 
Formato / Celas (figura 29). A protección fornecerá efecto cando se active tamén a 
protección no ámbito da folla de cálculo ou libro de traballo. Esta protección no ámbito de folla 
ou libro actívase co comando Ferramentas / Protexer / Protexer Folla.  

 

  Como se dixo, por defecto todas as celas están bloqueadas; xa que logo se activamos o 
comando anterior non se poderá modificar ningunha cela. 
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Figura 29. Protección de celas 

Figura 30. Protección da Folla de Cálculo 

Para modificar de modo selectivo a protección dalgunhas celas pódese proceder do seguinte 
modo:  

1. Se o documento está protexido,  elixir 
Ferramentas / Protexer / Desprotexer Folla.   

2. Seleccionar todas as celas do docu-
mento. Elixir o cadro de diálogo Protección no 
menú Formato / Celas e desactivar a protección 
das celas. Pulsar ACEPTAR.  

3. Seleccionar as celas que se desexa 
protexer.  

4. Activar a protección das celas no 
cadro de diálogo Protección (Bloquear), que se 
abre co comando xa citado Formato / Celas.  

5. Activar de novo a protección do documento por medio do comando Ferramentas / Protexer 
/ Protexer Folla.  (figura 30).  

O cadro de diálogo que se abre co 
comando Ferramentas / Protexer / 
Protexer Folla permite protexer o 
documento cunha contrasinal (password) ou 
palabra chave, definida polo usuario, que 
impida ao acceso a devandito documento a 
todas aquelas persoas que non coñezan dito 
“password”. Convén resaltar o feito de que 
se o usuario esquece dito “password”, nin 
sequera el mesmo poderá acceder ao 
documento: é coma se o borrásemos.  
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Figura 31. Aliñación de Celas  

Formatos en Follas de Cálculo  

Excel 2003 ofrece moitas posibilidades de formatar os números e o texto contidos nas celas 
de datos, así como o tamaño das propias celas, de forma que poden conseguirse presentacións de 
verdadeira calidade. A continuación descríbense algunhas destas posibilidades.  

Capítulo 5.  

5. 1  Altura de Filas e Anchura de Columnas  
A altura de filas e o ancho de columnas poden modificarse de varias maneiras:  

1. Co rato, arrastrando o bordo da cabeceira da fila ou da columna (a modificación afecta á 
fila ou columna anterior ao bordo arrastrado). Sobre o cursor aparece a dimensión da fila ou 
columna que se está modificando.  

2. Tamén co rato, con elección automática da anchura da columna de acordo co contido das 
súas celas, premendo dúas veces no bordo dereito da cabeceira dunha columna.  

3. Seleccionando as filas e/ou columnas cuxa altura e/ou anchura deséxase modificar, e 
elixindo os comandos Altura de Fila e/ou Altura de columna o menú Formato.  No cadro 
de diálogo que se abre se teclea a dimensión desexada.  

4. O cadro de diálogo Aliñación,  que se abre co comando Formato / Celas (ver figura 31 ), 
ofrece a posibilidade de situar o texto en horizontal e/ou vertical, así como repartir o 
texto en varias liñas dentro da 
mesma cela. Igualmente pódese 
determinar a orientación do texto, 
introducindo a inclinación desexada 
en graos.  

5. Tamén no cadro de diálogo 
Aliñación, existen uns controladores 
de texto que nos permiten axustar 
o texto, reducir ata axustar e 
combinar celas que permite centrar 
o texto contido nunha cela, ao ancho 
de varias celas horizontais 
previamente seleccionadas. O botón 
mostrado á dereita realiza esta 

mesma función.  
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Figura 34. Menú Contextual Barras 
de Ferramentas 

Figura 33. Menú Contextual Celas. 

5. 2 Barra de Ferramentas de Formato.  

 
  
Excel 2003 dispón de varias barras de ferramentas que poden utilizarse para fins diversos. As 

barras de ferramentas dispoñibles aparecen co comando Ver / Barra de Ferramentas ou ben co menú 
contextual que aparece ao premer co botón dereito do rato nunha das barras de ferramentas visibles. 
Elixindo Formato aparece na pantalla a barra de ferramentas de formato.  

Esta barra pode arrastrarse e colocarse en calquera lugar da pantalla.  

A figura 32 representa a barra de ferramentas Formato. Devandita barra ten tres campos de 
selección (fondos,  estilos e tamaños de letra) e diversos botóns con opcións de formato. Para saber 
para que serve cada botón, basta colocar o cursor sobre el e esperar un par de segundos. A descrición 
de para que serve o botón aparece na parte inferior do mesmo. Tamén pode utilizarse o botón de Axuda 

. . 

Como xa se dixo, outra 
forma de facer aparecer a barra 
de ferramentas é utilizando o 
menú contextual. Cando se 
seleccionan unha serie de celas e 
se preme co botón dereito do 
cursor sobre a folla de cálculo, o 
menú contextual que se abre é o 
que aparece na figura 33. Este 
menú está orientado a cambiar 
os formatos e a facer 
operacións de edición (cortar,  
pegar,  copiar,  inserir,  eliminar,  formato,  hipervínculo).  Pola 
contra, cando se preme co botón dereito do rato co cursor sobre a 
barra de ferramentas aparece o menú contextual da figura 34, que 
está orientado a abrir ou pechar distintas barras de ferramentas 
(cando se elixe unha barra que xa está aberta, esta péchase). Con 
este segundo menú contextual pode facerse aparecer a barra de 
Formato.   

Figura 32. Barra de Ferramentas Formato 
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Definición de Esquemas e Vistas 

En Excel 2003, o uso de esquemas permite expandir ou contraer a aparencia dunha folla de 
cálculo, de forma que a información póidase ver con máis ou menos detalle. Na figura 35 móstrase un 
exemplo de táboa con totais absolutos e por meses. 

Capítulo 6.  

  

Na figura 36 móstrase a mesma táboa, con dous niveis de esquema por columnas e un por filas.  

 Figura 36. Exemplo de Folla anterior con esquemas. 

 

Figura 35. Exemplo de Folla sen esquemas. 
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Na figura 37  contraeuse o nivel de esquema correspondente aos trimestres.  

Excel 2003 pode crear un esquema de modo automático. Para iso busca celas con fórmulas que 
sexan un resumo das filas por encima ou ben das columnas á esquerda. O esquema da figura 37 foi 
obtido deste xeito por medio do comando Datos / Agrupar e Esquema / Esquema Automático (figura 
37).  

Un esquema en Excel 2003 pode conter ata oito niveis de filas e columnas e pódese colocar 
en calquera parte da folla de cálculo.  

Cando se mostra un esquema, os símbolos necesarios para contraer ou expandir (pequenos 
botóns con números e con signos máis (+) e menos(-)) preséntanse nunhas barras especiais situadas na 
parte superior e esquerda da folla de cálculo que contén devandito esquema (figura 36). Estes símbolos 
permiten ocultar ou mostrar os diferentes niveis do esquema, para poder mostrar máis ou menos 
información. 

  

Con estes botóns contráese ou expande a información do esquema. Para comprender ben como 
funcionan estes esquemas o mellor é practicar con exemplos sinxelos.  

6. 1  Creación e Borrado dun Esquema  
Hai dúas formas de crear esquemas: unha, xa citada, é a creación automática por parte de 

Excel 2003 e outra a creación manual por parte do usuario.  

A creación automática de esquemas funciona ben na maioría dos casos e é a forma máis simple 
de crear esquemas. A creación manual é necesaria no caso de que os datos estean organizados nunha 
forma tal que Excel 2003 non sexa capaz de entendelos correctamente. Se xa se ten experiencia 
anterior na creación de esquemas, a creación manual permite tamén unha maior flexibilidade á hora de 
definir o esquema.  

Antes de usar a capacidade de Excel 2003 para crear esquemas automaticamente, hai que 
comprobar como se definen as celas que conteñen o resumo con respecto ao resto de celas que 
conteñen os detalles. Todo iso debe ser coherente: por defecto as celas resumen en filas débense 
referir a celas con detalles situadas á súa esquerda, mentres que as celas resumen de columnas deben 
referirse a celas con detalles situadas por encima .  

Esta condición pode cambiarse co comando Datos / Agrupar e Esquema / Configuración…, que 
abre o cadro de diálogo da figura 39.  

Figura 37. Pechar o nivel de esquema da folla anterior 
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Para crear de modo automático un esquema nunha folla de cálculo, pódense seguir os seguintes 
pasos:  

1. Seleccionar o rango de celas sobre o que quere xerar o esquema. Se do que se trata é da 
folla de cálculo ao completo, basta seleccionar unicamente unha cela.  

2. Seleccionar o comando Datos / Agrupar e Esquema / Configuración 

 

Para eliminar un esquema de modo automático basta seleccionar o comando Datos / Agrupar e 
Esquema /  Borrar Esquema.   

Se desexamos crear o esquema de forma manual, pódese proceder como se indica a continua-
ción. Para agrupar un conxunto de filas ou de columnas nun novo nivel de esquema, hai que dar os pasos 
seguintes:  

1. Seleccionar as filas ou columnas que desexa agrupar baixo ou á esquerda da fila ou columna 
resume. Non se deben incluír na selección as filas ou columnas que conteñen as fórmulas do resumo.  

2. Elixir o comando Datos / Agrupar e Esquema / Agrupar. Isto mesmo pódese conseguir 

premendo no botón Agrupar ( )  

 

 

Figura 39. Configuración da creación de esquemas. 

Figura 38. Crear esquema automáticamente. 
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Para eliminar un nivel de esquema debe procederse en sentido oposto: selecciónanse as filas ou 
columnas coa información detallada e elíxese o comando Datos / Agrupar e Esquema / Desagrupar ou 

se preme sobre o botón Desagrupar ( ). É posible que os botóns Agrupar e Desagrupar non se 
atopen na barra de ferramentas Estándar e que haxa que engadilos; isto faise por medio do comando 
Inserir do menú contextual de barras de ferramentas. Os botóns Agrupar e Desagrupar están na 
categoría de botóns Dato.  

6. 2 Visualización dun Esquema  
A verdadeira utilidade dos esquemas reside na posibilidade de expandir e contraer a 

información mostrada na folla de cálculo, para traballar en cada momento co nivel de detalle que sexa 
necesario.  

Para manexar os diferentes niveis de detalle, pódense seguir os pasos que a continuación se 
indican:  

1. Seleccionar unha cela na fila ou columna resumen que se queira mostrar ou ocultar.  

2. Executar o comando Datos / Agrupar e Esquema / Ocultar ou Mostrar Detalles. Isto 
mesmo pode facerse por medio dos pequenos botóns con números ou con signos (+) ou (-) 
que aparecen nas barras situadas encima e/ou á esquerda da folla de cálculo.  

Por suposto cando un esquema ten detalles ocultos, a folla de cálculo segue contendo a mesma 
información, aínda que a diferentes niveis. Pódense crear gráficos de só os datos visibles dun esquema 
ou con todos os datos da folla. Pódese indicar a Excel 2003 que usen só os datos visibles ou ben todos 
os datos, incluídos os non visibles, á hora de confeccionar un gráfico.  

Para que por defecto se empregue unha ou outra destas dúas opcións, hai que seguir os pasos 
seguintes:  

1. Crear un gráfico na propia folla e premer dúas veces sobre el, de forma que os menús de 
gráficos correspondentes estean accesibles.  

2. Elixir o comando Formato/ Opcións.  

3. Seleccionar ou deseleccionar a opción Só celas visibles. Na maioría dos casos, esta opción 
estará xa seleccionada. 

4. Facer clic en ACEPTAR . Para determinar manualmente que só se quere traballar coas celas 
visibles, débese mostrar primeiramente o esquema de maneira que conteña os niveis de 
detalle e resumo que sexan necesarios. Posteriormente hai que seleccionar as celas coas que 
quere traballar e elixir o comando Edición / Ir a. . .  / Especial; no cadro de diálogo 
resultante seleccionar a opción Só celas visibles e facer clic en ACEPTAR para concluír.  
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6. 3 Creación e Xestión de Vistas  
As Vistas son distintas formas que ten Excel 2003 de ver ou presentar unha única información 

contida nunha folla de cálculo. Por exemplo, distintas vistas poden ter un outline con distintas filas 
e/ou columnas expandidas ou ocultas.  

As vistas de Excel 2003 créanse e xestiónanse co comando Vistas personalizadas ou vista 
previa, no menú Ver. Este xerador de vistas  é un engadido de Excel 2003, o cal quere dicir que non se 
instala por defecto, senón que hai que instalalo cando se desexe utilizar. Para máis información sobre 
as Vistas, consultar a Axuda.  

6. 4 Filas e Columnas que se ven sempre  
En moitas ocasións, o 

contido dunha folla de cálculo non 
cabe nunha pantalla e débense 
utilizar as barras de 
desprazamento para que apareza 
a información que doutro xeito 
quedaría oculta. Non é estraño 
nestes casos que a primeira fila 
e/ou a primeira columna conteñan 
información sobre o significado 
das restantes celas da táboa. 
Nestes casos interesaría 
desprazar a folla na pantalla pero 
de modo que as filas e/ou 
columnas que definen o 
significado das demais filas e columnas estean sempre á vista (figura 40).  

Isto conséguese colocando o cursor na cela que delimite pola esquerda e por arriba as filas e 
columnas que van estar sempre á vista e elixindo a opción Mostrar no menú Ventá. Para desactivar esta 
opción basta elixir a opción Ocultar no mesmo menú.  
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Creación de Diagramas e de Gráficos  

Excel 2003 pode crear gráficos a partir de datos previamente seleccionados nunha folla de 
cálculo. O usuario pode incrustar un gráfico nunha folla de cálculo, ou crear o gráfico nunha folla 
especial para gráficos. En cada caso o gráfico queda vinculado aos datos a partir dos cales foi creado, 
polo que se nalgún momento os datos cambian, o gráfico actualizarase de forma automática.  

Capitulo 7.  

Os gráficos de Excel 2003 conteñen moitos obxectos, títulos, etiquetas nos eixos..., que poden 
ser seleccionados e modificados individualmente segundo as  necesidades do usuario. Nas figuras 
41 , 42,  43 e 44 móstranse algúns deles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Asistente Para Gráficos  
O xeito máis simple de introducir un gráfico en Excel 2003 é mediante a utilización do 

Asistente para Gráficos . Antes de premer este botón, deben seleccionarse sobre a folla os datos 
que se desexan representar. Aínda que o Asistente para Gráficos permite tamén seleccionar mediante 
referencias os datos a representar graficamente, o proceso resulta moito máis sinxelo se devandita 
selección realízase antes de chamar ao Asistente para Gráficos. 

 

Figura  41: Gráfico de Columnas 

Figura  42: Gráfico de Sectores 

Figura  43: Gráfico de Barras 
Figura  44: Gráfico de Liñas 
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Figura 45. Asistente Gráficas. Tipo de Gráfica 

Figura 46. Asistente Gráficas. Orixe dos datos 

Para crear un gráfico co Asistente para Gráficos, deben seguirse os seguintes pasos: 

• Seleccionar os datos a representar. 

• Executar o comando Inserir / Gráfico ou premer no botón de Asistente para 

Gráficos  . A continuación aparece o primeiro dunha serie de cadros de diálogo do 
Asistente para Gráficos, cuxas indicacións deben seguirse para terminar creando o gráfico 
desexado. 

O primeiro cadro de diálogo mostrado polo 
Asistente (figura 45) permite elixir o tipo e subtipo 
de gráfico que se vai a utilizar entre dúas listas que 
clasifican os gráficos en estándar e normalizados.  
Ao premer sobre cada posibilidade aparece unha 
breve explicación da información que cada gráfico 
proporciona. Ademais dá acceso a unha vista 
preliminar da aplicación do gráfico elixido aos datos 
seleccionados, premendo sobre o botón Premer para 
ver Mostra. 

Unha vez realizada a selección pódese optar 
por pasar ao seguinte cadro de diálogo premendo 
sobre o botón Seguinte, ou por inserir o gráfico tal como aparece na vista preliminar premendo sobre o 
botón Finalizar. 

Ademais, desde calquera cadro pódese acceder directamente á axuda, premendo sobre o botón 

desta, que aparece na parte inferior esquerda. . 

O segundo cadro de diálogo (figura 46) permite comprobar ou corrixir, mediante as súas 
referencias, a selección de datos realizada. Esta aparece representada do mesmo xeito que na barra 
de fórmulas. Así, os rangos de datos non continuos 
están separados no cadro Rango de Datos por un 
carácter punto e coma (;). Se o que queremos é 
modificar o rango caben dous posibilidades: 

1) Cambiar as referencias das celas seleccionadas 
directamente sobre o cadro ou  

2) Premer sobre o botón que aparece na parte dereita 
deste. Con esta opción, accédese de novo á folla de 
traballo na que aparecen os datos seleccionados 
rodeados por un contorno circulante, ademais 
dunha fiestra que reflicte as referencias das celas 
elixidas cada vez que cambia a selección.  
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Figura 47. Asistente Gráficas. Características da gráfica 

Figura 48. Asistente Gráficas. Situar a Gráfica 

 Premendo de novo sobre a parte dereita da ventá vólvese ao cadro de diálogo do Asistente. 
Desde este mesmo cadro pódese controlar se a selección lese por filas ou por columnas, así como as 
series que se están considerando para a representación gráfica e para os rótulos dos eixos. Estas veñen 
dadas polas súas referencias en cadros semellantes ao anterior, sendo análogo o proceso a seguir para 
modificar calquera das series. Desde este cadro de diálogo pódese dar por terminado o gráfico 
(Finalizar), pasar ao seguinte cadro de diálogo (Seguinte) ou volver ao anterior (Atrás).  

O terceiro cadro de diálogo (figura 
47) permite configurar todos os aspectos 
que afectan á presentación do gráfico, 
achegando unha vista preliminar do mesmo. 
Así, determínanse o título,  as inscricións 
dos eixos,  a aparencia destes,  a lenda,  a 
aparición ou non de táboa de datos e os 
rótulos. As opcións de atrás, <Seguinte> e 
Finalizar son as mesmas que nos outros 
cadros.  

O cuarto e último cadro de diálogo 
(figura 48) refírese á localización do 
gráfico. Así se pode colocar na folla en 
que se está traballando ou noutra nova. 

Premendo sobre o botón 
Finalizar, o gráfico aparece xa no lugar 
seleccionado (figura 49). Se queremos 
desprazar a algún outro lugar sobre a 
propia folla en que se atopa basta 
seleccionar todo o gráfico e arrastralo 
co rato (cando o cursor tome forma de 
cruz) soltando no lugar elixido. Non é necesario que o gráfico estea aliñado co bordo das celas pois non 
está contido senón superposto sobre as mesmas. Unha vez creado o gráfico xa é parte da folla de 
cálculo e gárdase e ábrese co libro de traballo. 

 

  Figura 49. Exemplo da Gráfica Creada 
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Se os valores dun gráfico componse de números grandes, pode reducirse o texto do eixo e 
facelo máis lexible. Por exemplo, se os valores oscilan entre 1.000.000 e 50.000.000, pode mostrar os 
números 1 a 50 con en o eixo cunha etiqueta que indique que as unidades son millóns. Para iso debemos 
seguir os seguintes pasos:  

Creación dun gráfico cos pasos explicados con anterioridade.  

Seleccionar co botón dereito do rato o eixo de valores que está formada por números de gran 
magnitude.  

Seleccione a opción Formato de eixos, aparecendo o menú da figura 50.  

 

Elixa a unidade de visualización máis apropiada aos datos co despregable e dea a Aceptar .  

7. 2 Selección de Obxectos Gráficos  
Os gráficos de Excel 2003 están compostos por obxectos tales como marcadores,  lendas,  

títulos,  eixos,  texto e a propia área de gráfico. O usuario pode configurar os gráficos, pode engadir 
obxectos, ou ben dar formato aos xa existentes para modificar a súa aparencia. Antes de dar formato 
a un obxecto gráfico é necesario seleccionalo.  

Para editar un obxecto gráfico concreto, hai que premer sobre o obxecto gráfico que engloba o 
que se desexa modificar e logo volver a premer sobre o obxecto particular que se desexe seleccionar. 
Por exemplo, para seleccionar un dos puntos que representan os datos dunha serie, hai que premer dúas 
veces no punto propiamente dito cun certo intervalo de tempo entre ambas as pulsacións. O primeiro 
clic selecciona a serie completa e o segundo permite seleccionar o punto desexado. O mesmo 
procedemento de dobre clic aplícase aos elementos dunha lenda e aos rótulos de datos. Pódese facer 
clic por primeira vez nunha lenda para seleccionala, e a continuación premer no texto ou na clave dun 
dos datos da lenda para seleccionalo. O primeiro clic nun rótulo de datos selecciona todos os rótulos da 
serie e o segundo selecciona un rótulo individual. Se fai dobre clic nun obxecto, abrirase un cadro de 
diálogo que presenta as opcións para formatado. Se soamente deséxase seleccionar o obxecto se preme 
unha vez sobre el.  

 

Figura 50. Formatar os eixes 
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Figura 51. Barra de Ferramentas Gráfica.  

Outra forma de modificar os elementos dun gráfico é premer sobre o obxecto que interesa en 
cada caso co botón dereito, aparecendo un menú contextual que permite cambiar as características do 
mesmo.  

Cando un gráfico está aberto e algún ou algúns dos seus elementos seleccionados, algúns dos 
menús de Excel 2003, como Inserir e Formato, mostran posibilidades específicas para deicho 
gráfico e para os seus elementos (lenda,  eixos,  cor,  forma. . . ).  Por exemplo, se un gráfico 
construíuse de xeito tridimensional, o comando Vista en 3D permite modificar a perspectiva e o punto 
desde o que se observa o gráfico.  

7. 3 Barra de Ferramentas Gráfica  
Excel 2003 dispón dunha barra de 

ferramentas gráfica, denominada Gráfico, que pode 
visualizarse na pantalla por medio do menú 
contextual. Nesta barra está o botón Tipo de 
Gráfico, que dá paso ao menú despregable da figura 
51  onde é posible elixir o tipo de gráfico desexado.  

Ademais, Excel 2003 ten unha barra de 
ferramentas de debuxo, denominada Debuxo, que se 
mostra na figura 52. Con esta barra pódense realizar 
debuxos xeométricos sinxelos sobre a propia folla de 
cálculo.  

 

7. 4 Gráficos Combinados  
Os gráficos combinados ou gráficos de combinación utilizan dúas ou máis tipos de gráficos para 

destacar que conteñen distintos tipos de información. Para este vaise a crear unha escala especial que 
se disporá á beira contrario que a habitual. Por exemplo pódese debuxar sobre un mesmo gráfico dúas 
series usando columnas para representar unha serie e liñas para a outra. Un gráfico combinado tamén 
pode utilizarse no caso de necesitar dous eixos de ordenadas diferentes, normalmente debido a rangos 
de escala moi distintos. 

 Para crear un destes gráficos débense seguir os seguintes pasos:  

1. Crear un gráfico ou traballar cun creado con anterioridade un de cuxos rexistros vai ser o 
combinado. 

2. Seleccionar a serie de datos do gráfico que desexa trazar nun eixo de valores 
secundarios.  

3. Faga clic no menú Formato / Serie de datos seleccionada / Eixo.  
4. Faga clic en Eixo secundario.  

 
 

Figura 52. Barra de Ferramentas Debuxo 
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Figura 54. Gráfica sen combinar. 

Figura 55. Gráfica Combinada 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Configuración do eixe secundario 
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Figura 56. Encabezado dunha lista. 

Listas e Bases de Datos  

Unas das capacidades de Excel 2003 é a de traballar con listas ou táboas (pódense denominar 
indistintamente)  de información: nomes, direccións, teléfonos, etc. Excel 2003 pode traballar con 
listas de información sinxelas ou pode traballar con listas máis complexas,  tamén coñecidas como 
bases de datos. Unha base de datos en Excel 2003 non é máis que unha lista ou unha táboa que 
contén unha ou máis columnas.  

Coa capacidade que ofrece Excel 2003 a información da lista pódese ordenar segundo diversos 
criterios, pódense buscar datos específicos, e pódese ata extraer copias de información de grandes 
bases de datos situadas nunha rede. Con todo, a diferenza de Microsoft® Access, Excel en xeral e 
Excel 2003 en particular non permite traballar con bases de datos relacionales. (Tipo de Bases de 
Datos nas que a información almacénase en varias táboas con campos relacionados para que non exista 
duplicidade de datos). 

  

Capítulo 8.  

8. 1  Introdución De Datos Nunha Lista  
Aínda que Excel 2003 é fundamentalmente unha folla de cálculo, tamén ofrece capacidades de 

xestión de listas, que poden ser moi útiles para analizar, por exemplo, tendencias de vendas dun mer-
cado, para gardar os nomes de clientes e as súas direccións, ou para almacenar datos de existencias nos 
almacéns. A combinación de funcións de lista,  xunto coas capacidades de análises de folla de 
cálculo e de gráficos, fai de Excel 2003 unha gran ferramenta para a análise de negocios e sistemas 
de xestión que non sexan excesivamente complicados.  

Toda lista debe conter nomes de campo nunha fila situada na súa parte superior (chamados 
encabezamentos,  se queremos usar as capacidades de filtrado de datos. A lista deberá ter polo menos 
unha fila de datos directamente debaixo dos nomes de campo. As filas de datos chámanse rexistros. Na 
figura 56 móstrase a única parte obrigatoria dunha lista: a fila de encabezamentos. 
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Figura 57. Formulario. Entrada de datos 

Cando se introducen nomes de campo na parte superior da lista, hai que ter en conta os puntos 
seguintes:  

1. Os nomes de campo deben ser diferentes  uns doutros, se desexamos usar os filtros de 
datos de Excel 2003.  

2. Non se deben pór filas baleiras debaixo dos nomes de campo. 
 

 Unha vez definidos os 
encabezamentos da táboa, os datos ou 
rexistros poden definirse de varias formas. 
Quizais o método máis fácil sexa o visto 
anteriormente para introducir datos nunha 
folla de cálculo. De todos os xeitos o método 
máis seguro de introducir datos (o menos 
propicio a cometer erros) é a ficha de datos 
xerada automaticamente por Excel 2003.  

 
Para introducir datos mediante unha 

ficha automática, se poidan completar os 
seguintes pasos:  

• Escribir o rango de encabezamentos da lista, por exemplo código, nome, ZONA, Instituto, 
Contrato….. 

• Seleccionar a fila sobre a que se desexa escribir os campos.  
• Elixir o comando Datos/Formulario (aparece o cadro de diálogo mostrado na figura 57).  
• Completar o cadro que aparece cos encabezamentos elixidos.  
• Premer no botón Novo cada vez que queira introducir un campo novo tendo a posibilidade de 

variar os anteriores coa barra de desprazamento da figura  
• Para finalizar premer no botón Pechar.  

 

8. 2 Ordenación de Datos  
Excel 2003 pode ordenar segundo distintos criterios e con gran facilidade os datos dunha 

lista,  base de datos ou columnas dunha folla de cálculo. Ao ordenar estes elementos, os datos 
pódense organizan de forma ascendente ou descendente, seguindo unha orde numérica ou alfabético.  

Ao elixir o comando Datos/Ordenar, Excel 2003 mostra o cadro de diálogo mostrado na figura 
58.  Entre os elementos que se inclúen en devandito cadro de diálogo, merece destacar as claves de 
ordenación, o tipo de ordenación a seguir e a presenza ou non de encabezamentos .  

Excel 2003 pode usar diferentes campos como criterios para a ordenación da lista. Cada un 
deles especifícase nas diferentes opcións para criterios que aparecen nos cadros despregables da 
figura 58. 
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Figura 58. Ordenar una lista 

Figura 59. Ficha de Datos. Busca de rexistros 

Os botóns de opción Ascendente e 
Descendente determinan en que sentido vaise a 
realizar a ordenación: ascendente (da Á a Z) ou 
descendente (da Z á A ). As celas en branco sempre 
son as últimas, independentemente da orde que se 
seleccionou. A prioridade que se aplica é a seguinte: 
Números (do máis negativo ao máis positivo), texto, 
valores lóxicos (FALSO, VERDADEIRO), valores 
ERRO e para rematar as celas en branco.  

Tamén pode indicar se quere que se teña en 
consideración ou non o tipo de letras (maiúsculas ou 
minúsculas) durante a ordenación.  

Para ordenar unha lista ou base de datos, pódense seguir estes pasos:  

1. Seleccionar as celas que vai ordenar.  
2. Executar o comando Datos/Ordenar.  
3. Se a lista ou base de datos ten encabezamentos na fila superior (e seleccionáronse xunto 

cos datos), seleccionar o botón Se da opción a lista ten fila de encabezamento. Así se 
evita que estes nomes sexan ordenados xunto cos demais datos.  

4. Executar o comando Ordenar por,  e introduza o nome da columna que se queira utilizar 
primeiro. Esta columna chámase primeiro criterio. Se a columna non ten un nome, utilízase a 
letra que a identifica.  

5. Seleccionar a orde Ascendente ou Descendente.  
6. Pódense aplicar ata tres criterios de ordenación, segundo móstrase no cadro de diálogo 

Ordenar. É típico, por exemplo, utilizar estes tres criterios para ordenar nomes de persoas 
alfabeticamente: primeiro polo primeiro apelido, despois polo segundo e finalmente polo 
nome.  

7. Premer, para finalizar, en ACEPTAR. Se o que quere é ordenar unha lista de esquerda a 
dereita no canto de arriba a abaixo, séguese un procedemento análogo ao descrito 
anteriormente, pero antes hai que premer no botón Opcións do cadro de diálogo de Ordenar 
para poder cambiar o sentido da ordenación.  

 

8. 3 Busca de Rexistros  
A procura de datos nunha lista ou 

base de datos implica definir os criterios que 
se han de utilizar para realizar devandita 
procura. O resultado será o conxunto de 
todos aqueles rexistros que satisfagan as 
condicións expresadas en devanditos 
criterios.  
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8. 3. 1  Ficha de datos  
A ficha de datos é un medio simple de buscar e editar rexistros que satisfagan criterios de 

comparación sinxelos ou múltiples. Se desexamos buscar rexistros nunha lista por medio de fichas, hai 
que seguir os pasos que a continuación se detallan:  

1. Seleccionar unha cela dentro da lista.  
2. Executar o comando Datos/Formulario para mostrar a ficha de datos (figura 59). 
3. Facer clic no botón de Criterios . Ao facelo, cambia o xogo de botóns presente na ficha, á 

vez que se pon en branco todos os campos que forman a ficha.  
4. Seleccionar o campo no que queira introducir o criterio de procura. Se  queremos engadir 

máis criterios para outros campos, pódese usar o rato ou a tecla Tab. para pasar duns a 
outros.  

5. Facer clic nos botóns Buscar Anterior ou Buscar Seguinte para percorrer nun sentido ou 
noutro os diferentes rexistros que satisfagan os criterios introducidos anteriormente. Para 
editar o contido dunha ficha de datos dada, non hai máis que facer clic no campo 
correspondente e introducir o novo valor. Se queremos desfacer os cambios antes de pasar 
ao rexistro seguinte, se preme no botón Restaurar.  
 

8. 3. 2 Filtros automáticos  
En Excel 2003 os filtros automáticos proporcionan un acceso rápido á xestión de listas de 

datos. Con operadores tan simples como seleccionar e facer clic, pódense filtrar ou eliminar 
rapidamente aqueles datos que non se desexa ver ou imprimir. A diferenza da ficha de datos, os filtros 
automáticos mostran os datos na mesma folla de cálculo. Os datos que non cumpren os criterios que se 
especificaron, simplemente non se mostran; os restantes rexistros permanecen visibles na folla de 
cálculo.  

Antes de seleccionar un filtro automático, hai que asegurarse de que non haxa outro activado. 
Isto pódese comprobar mirando se existe ou non unha marca de activación á beira da opción Datos / 
Filtro / Autofiltro. No caso de que exista, o filtro anterior débese desactivar antes de volver a em-
pezar, volvendo elixir ese comando.  

Na figura 60 aparece unha táboa con datos correspondentes a 6 persoas ficticias. Para crear 
un filtro automático nunha lista, non hai máis que seleccionar os datos que forman a lista e executar o 
comando Datos / Filtro / Autofiltro. Como se observa na figura 61 , os nomes de campo que están 
como encabezamentos das columnas pasan a ser listas despregables que permiten realizar a selección.  
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No caso de que a base de datos ou lista estea formada por distintos campos, e que se haxa 
aplicado a cada un deles un filtro automático, o resultado final equivale a realizar unha operación 
lóxica “Y” entre todas as condicións. Só se mostrarán aqueles rexistros que cumpran todas as 
condicións expresadas en cada un dos filtros.  

Se para un campo determinado non se quere impor ningunha condición, selecciónase a opción 
Todas no menú despregable.  

Se nun momento dado quérense mostrar de novo todos os rexistros, esquecéndose xa que logo 
das condicións expresadas en cada un dos filtros automáticos, selecciónase o comando Datos / Filtro / 
Mostrar Todo. Co comando Datos / Filtro / Filtro Avanzado tense acceso a outras posibilidades máis 
avanzadas como son a posibilidade de filtrar a lista sen movela ou copiala a outro lugar podendo tamén 
restrinxir as filas e columnas como o rango de criterios.  
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Figura 62. Ventá de Impresión 

Impresión de Follas de Cálculo Con Excel 2003.   

Capítulo 9.  

A impresión de táboas e gráficos é unha das posibilidades máis interesantes de Excel 2003. 
Neste apartado daranse unhas indicacións 
básicas sobre a impresión de follas de cálculo en 
xeral, sen considerar algún caso particular como 
a impresión de só gráficos.  

Tal e como se indicou na explicación do 
comando Imprimir, mediante o cadro de diálogo 
da figura 62 é posible seleccionar distintas 
opcións: rango de impresión, que se desexa 
imprimir, impresora onde imprimir o traballo 
xunto con algunhas propiedades propias de 
devandita impresora, número de copias e vista 
preliminar de como aparecerá na impresora o se-
leccionado para imprimir.  

A configuración de como se imprimirán as páxinas realízase desde o menú Ficheiro / Configurar 
Páxina. Outra forma de acceder á mesma utilidade é desde Ficheiro / Vista Preliminar / Configurar 
Páxina pero utilizando este segundo método aparecerán algunhas opcións inactivas (sen posibilidade de 
seleccionar ou modificar) polo que é máis útil a utilización do primeiro método.  

Ao seleccionar Ficheiro / Configurar Páxina móstrase un cadro de diálogo da figura 63, con 
catro conxuntos de opcións: Páxina,  Marxes,  Encabezamentos e Pés de páxina e para rematar Folla. 
Desde calquera dos catro formularios é posible acceder a unha vista preliminar de forma que se poida 
ir observando os cambios que se están realizando, tamén se pode imprimir directamente desde esta 
opción sen ter que ir ao menú Ficheiro / Imprimir. Segundo o equipo atopamos unha ou outra opción 
sobre as propiedades da impresora ao premer sobre Opcións. . . .  A continuación preséntase unha breve 
descrición de cada un dos catro formularios. 

  Figura 63. Configuración da páxina. Páxina 
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9. 1  Opcións Xerais da Páxina:   
Neste caso os elementos configurables son:  

• Orientación:  É posible seleccionar entre dúas posicións: a vertical (Vertical) e apaisada ou 
horizontal (Horizontal).  

• Se o que se desexa é a vista preliminar dunha parte da folla previamente seleccionada e non 
da folla completa, é necesario seleccionar previamente Ficheiro / Área de impresión / 
Establecer Área de impresión e posteriormente premer sobre o botón Ficheiro / Vista 
preliminar. Non é válido utilizar directamente o menú Ficheiro / Vista preliminar . 

• Escala:  Mediante a opción Axustar a auméntase ou reduce o tamaño da folla o porcentaxe 
que se especifique. Aparece tamén a opción de axustar a área a imprimir a un número 
específico de páxinas de alto por un número específico de páxinas de ancho.  

• Tamaño de papel e calidade de impresión: As opcións dispoñibles dependerán da im-
presora instalada podéndose elixir as dimensións do papel a utilizar por exemplo varios tipos 
de sobres, A3, A2, etiquetas... e a calidade da impresión.  

 

9. 2 Marxes da Páxina:   
Independentemente da orientación da páxina elixida en Páxina, Excel 2003 permite 

modificar as marxes que se desexan para a folla. Aconséllase unhas marxes mínimas de 7 Mm.(0,7 cm.) 
xa que moitas impresoras non soportan cantidades inferiores.  

Como norma xeral tanto o Encabezado como o Pé de Páxina deben ser inferiores aos valores de 
marxe a superior e inferior respectivamente, xa que estes últimos delimitan o espazo onde inserir as 
celas coa información. As posicións do encabezado e do pé de páxina refírense á distancia desde o 
bordo da páxina, e non desde a marxe correspondente. Outra forma bastante máis rápida e fácil de 
indicar as marxes é a través da Vista Preliminar , onde é posible modificar estes valores graficamente 
ao picar co rato sobre a liña descontinua e movela segundo as necesidades. Existe a opción de centrado 
da folla dispoñible tanto para a posición horizontal da folla como para a vertical. 

  
Figura 64. Configurar páxina. Marxes 
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9. 3 Encabezamento / Pé De Páxina  
Tanto o encabezado como o pé de páxina utilízanse para incluír información que se desexa 

apareza en todas as páxinas, tales como número de páxina,  data,  nome do documento,  nome do 
autor, Excel 2003 ofrece un conxunto de opcións predefinidas tanto para o pé de páxina como para o 
encabezamento, pero tamén permite personalizar estes valores.  

Por defecto adoita estar seleccionada a opción “ningún”. Para modificar algún dos valores 
pódese operar de dúas formas, creando un novo ou usando un anterior:  

 

Para utilizar un encabezamento ou pé de páxina usado con anterioridade ábrese o despregable e 
selecciónase o que se desexe, premendo ACEPTAR para finalizar.  

Para personalizalos, púlsase sobre Personalizar Encabezamento... ou Personalizar 
Pé de Páxina... aparecendo un cadro de diálogo onde se pode introducir o texto independentemente; nas 
partes dereita, central e esquerda do mesmo.  

 

 

 

 

 

Figura 65.2. Configuración de Páxina. Personalizar Cabeceira 

Figura 65.1. Configurar Páxina. Encabezamento e Pé de páxina 
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9. 4 Impresión dos Datos:   
Na seguinte figura móstranse as opcións correspondentes á impresión dos datos, é dicir das 

celas. Aparecen 4 apartados: área de impresión,  imprimir títulos,  imprimir e orde das páxinas.  

Área de impresión:  Permite especificar o rango de celas que se desexa imprimir. Pódese 

indicar mediante teclado (por exemplo A3:J45) ou directamente co rato premendo sobre o botón . A 
área de impresión é posible indicala tamén directamente desde o menú Ficheiro / Área de Impresión 
onde aparecen as opcións de seleccionar e anular a área de impresión .  

Imprimir títulos:  Esta opción utilízase para que apareza en todas e cada unha das páxinas a 
imprimir unha(s) determinada(s) columna(s) e/ou fila(s) da folla de cálculo. Xeralmente deséxase 

repetir a fila e/ou columna que contén os títulos. Utilizando novamente o botón  é posible indicar 
esta información por deume do rato. Se tecleamos directamente hai que indicar o rango utilizando o 
símbolo $ precedendo o número das filas ou as letras das columnas (exemplo $4:$5 para repetir 
sempre a fila 4 e 5, ó $C:$D para indicar que se repetirán as columnas C e D).  

Imprimir:  Das varias opcións presentes cabe destacar Liñas de División que permite realizar a 
impresión utilizando os bordos das celas que ten por defecto a folla de cálculo. Normalmente non 
adoita estar seleccionada e o usuario do programa define os seus propios bordos de celas.  

 

Orde das páxinas:  Indica a orde en que se vai a realizar a impresión. Por defecto realízase 
primeiro cara abaixo ata finalizar as filas e logo cara á dereita. Neste primeiro caso a páxina 2 será a 
área de impresión que estea inmediatamente debaixo do impreso na páxina 1. A outra opción é imprimir 
primeiro cara á dereita e logo cara abaixo. Esta opción produce que a páxina 2 sexa a área que se atopa 
á dereita da páxina número 1.  

 

 

 

Figura 66. Configurar Páxina. Folla 
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Figura 68. O Axudante de Office. 

 

Utilización da Axuda de Excel 2003  

Unha vez que se viu dunha forma bastante xeral que é Excel 2003, vaise a explicar como se 
utiliza a Axuda desta aplicación. Esta utilidade de axuda ou tutorial está realmente ben feita e é unha 
forma moi sinxela de aprender a manexar o programa, tendo esta axuda un funcionamento moi parecido 
ao doutras aplicacións como Word, PowerPoint... ou outros produtos de Microsoft®.  

 

Entre as posibilidades de axuda que ofrece Excel 2003 ao despregar o menú Axuda, atópanse, 
como aparece na figura 67:  

Capítulo 1 0.   

 

O Axudante de Office, ao que se pode acceder desde a opción 
Axuda de Microsoft Excel 2003 ou premendo directamente sobre o botón 

. 

Este asistente móstrase na forma en que aparece na figura 68 
(aínda que existen varios modelos que o usuario pode elixir picando sobre 
el co botón dereito do rato e nese menú Opcións. . .  ou no menú Axuda), e 
premendo sobre el ofrece a posibilidade de configurar determinados 
aspectos do Axuda de Excel 2003 .. Permite ademais consultar infor-
mación sobre o programa, introducindo aquilo que se desexa consultar no 
espazo que reserva a este efecto, e premendo despois en Buscar. Esta é a 
súa función máis útil.  

Resulta bastante molesto polo que eu recomendo que se teña 
desactivado (Ver figura 67) 

Hai que ter en conta que coas novas actualizacións se deixamos o 
cursor parado sobre calquera icona das barras de ferramentas móstranos unha pequena lenda coas 
funcións desa icona.  

Figura 67. Menú Axuda. 
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c)  O acceso á variada información sobre Excel e Microsoft que se pode atopar en Internet 
desde a opción Office na Web. Incluso nas novas actualizacións ten a opción de Formación On line 

  

 

 

Figura 69. Axuda de Excel 2003 

 


	UCapítulo 1.
	UCapítulo 2.
	2.1 Barra de Título
	2.2 Barra de Menús
	2.3 Barra de Ferramentas
	2.4 Barra de Referencia
	2.5 Barra de Nome do Documento Aberto
	2.6 Barra de Estado

	UCapítulo 3.
	3.1 Follas de Cálculo dun Libro de Traballo
	3.2 Selección e Activación de Celas
	3.3 Introdución de Datos
	3.4 Referencias e Nomes
	3.5 Fórmulas e Funcións
	3.5.3 Edición de funcións

	3.6 Internet en Excel 2003

	UCapítulo 4.
	UCapítulo 5.
	5.1 Altura de Filas e Anchura de Columnas
	5.2 Barra de Ferramentas de Formato.

	UCapítulo 6.
	6.1 Creación e Borrado dun Esquema
	6.2 Visualización dun Esquema
	6.3 Creación e Xestión de Vistas
	6.4 Filas e Columnas que se ven sempre

	UCapitulo 7.
	7.1 Asistente Para Gráficos
	7.2 Selección de Obxectos Gráficos
	7.3 Barra de Ferramentas Gráfica
	7.4 Gráficos Combinados

	UCapítulo 8.
	8.1 Introdución De Datos Nunha Lista
	8.2 Ordenación de Datos
	8.3 Busca de Rexistros

	UCapítulo 9.
	9.1 Opcións Xerais da Páxina:
	9.2 Marxes da Páxina:
	9.3 Encabezamento / Pé De Páxina
	9.4 Impresión dos Datos:

	UCapítulo 10.

