Formatació condicional

FORMATACIÓ CONDICIONAL
Amb la formatació condicional podem definir fins a tres condicions per tal que les
cel·les tinguin un format determinat. Per exemple, per tal que en un llistat de qualificacions
els aprovats surtin en blau i els suspensos en vermell. O en una empresa, les pèrdues en
vermell i els beneficis en blau. Per fer-ho hem d'utilitzar estils.
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Ara suposarem que no sabem crear estils. Hi ha una manera molt fàcil de crear estils i utilitzar-los per a la formatació condicional. Per a les pràctiques utilitzeu el fitxer condicional.ods.
Per exemple, tenim el següent full de càlcul:

Volem que els números ens surtin automàticament amb diferent format segons les
següents condicions:
Menor que 0

Negreta, vermell

Entre 0 i 99

Negreta, blau

Major o igual que 100

Negreta, verd

En un costat del full de càlcul creem 3 textos amb aquest format:

Obrim el quadre de diàleg Estils i formatació fent clic al botó Estils i formatació
de la barra d'eines Formatació.
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Anem ara a crear els 3 estils a partir dels 3 textos que hem escrit abans. Seleccionem el primer text (en el nostre exemple, seleccionem la cel·la E2) i fem clic al botó Estil
nou a partir de la selecció en el quadre de diàleg Estils i formatació. Ens demanarà un
nom per al estil.

Ja tenim el primer estil creat. Ara fem el mateix per als altres dos, amb els textos de
les cel·les E3 i E4.

Escola Pia de Catalunya

2/3

Formatació condicional

Una vegada que tenim creats els 3 estils, anem a utilitzar-los. Seleccionem els nú meros: en el nostre exemple el rang B2:B13.

Anem al menú Format / Formatació condicional. Introduïm els criteris tal com podem veure a la imatge següent. Finalment, fem clic a D'acord i veurem el resultat.
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