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UNITAT 
CALCULAR EN UNA BASE DE DADES 

2 Funcions bases de dades 

A més  a més dels càlculs que s’han pogut veure en altres unitats, les bases de dades de Ms Excel ens 
ofereixen la possibilitat d’utilitzar les funcions de base de dades per a poder realitzar càlculs a partir 
d’uns criteris o condicions.  

Aquestes funcions ens permeten realitzar diferents operacions en una llista o taula de dades en 
funció d’uns criteris. 

Vegem un exemple de les funcions BDSUMA, BDMAX, BDMIN, BDPRODUCTE, BDMITJANA i 
BDCOMPT a partir d’un mateix llibre. 

Entre les funcions existents veurem: 

 BDSUMA: retorna la suma de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris 
indicats. 

 BDMAX: retorna el valor màxim de les entrades de la base de dades que compleixin els criteris 
introduïts. 

 BDMIN: retorna el valor més petit de les entrades de la base de dades que compleixin els 
criteris indicats. 

 BDPRODUCTE: retorna el producte de les entrades de la base de dades que compleixin els 
criteris indicats. 

 BDMITJANA: retorna el valor promig de les entrades de la base de dades que compleixin els 
criteris indicats. 

 BDCOMPT: compta el nombre d’entrades numèriques de la base de dades que compleixin els 
criteris indicats. 

En aquesta unitat es treballaran els temes següents: 

 Funció BDSuma 
 Funció BDMax 
 Funció BDMin 
 Funció BDProducte 
 Funció BDMitjana 
 Funció BDCompt 
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2.1 Funció BDSuma 

La funció BDSUMA suma els números en el camp (columna) dels registres que coincideixen amb les 
condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDSUMA(base_de_dades;camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

En aquest exemple realitzarem una suma de tots els sous dels caps de secció que estan a la base de 
dades. 

Per utilitzar la funció BDSUMA cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Seleccionar la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules . 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
  Pàgina 3 de 17 

 
 
 

Microsoft Excel 2010 

Unitat: Calcular en una base de dades 
Teoria: 2. Funcions bases de dades 

4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Selecciona una 
funció, seleccionar la funció BDSuma. 

 

5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de cel·les corresponent a la base de dades on 

està la informació. 
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7. A la casella Camp escriure la cel·la on està situat el títol de la columna de la qual volem que 
realitzi la suma. 

 

8. A la casella Criteris escriure el rang de cel·les on estan les condicions per filtrar les dades i 
sumar només els sous dels caps de secció. 
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9. Prémer sobre el botó D’acord i comprovar el resultat. 
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Comprovar que si a la cel·la on està el criteri aquest es modifica, el resultat de la funció també 
s’actualitza.  

Funcions Bases de dades: En aquestes funcions és important seleccionar els rètols de les 
columnes amb dades, ja que serà el que es relacionarà en l’apartat Camp quan introduim 
aquesta dada. 

2.2 Funció BDMax 

La funció BDMAX retorna el número màxim en el camp (columna) de registres de la base de dades 
que coincideixen amb les condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDMAX(base_de_dades;camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

Buscarem el valor màxim entre els Caps de secció, és a dir, quin és el sou més alt entre els 
treballadors que tenen aquesta categoria. 

Per utilitzar la funció BDMAX cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Seleccionar la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules. 
4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Selecciona una 

funció, seleccionar la funció BDMAX. 
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5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de la llista de dades. 
7. A la casella Camp escriure la cel·la on està el títol de la columna en què ha de buscar el valor 

màxim. 
8. A la casella Criteris, escriure el rang de cel·les on està la condició. 
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9. Prémer sobre el botó D’acord. 
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2.3 Funció BDMin 

La funció BDMIN retorna el número menor del camp (columna) de registres de la base de dades que 
coincideix amb las condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDMIN(base_de_dades;Camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

Per utilitzar la funció BDMIN cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Seleccionar la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules . 
4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Selecciona una 

funció, seleccionar la funció BDMIN. 
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5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de la llista. 
7. A la casella Camp escriure la cel·la on està el títol del camp del qual volem buscar el valor 

mínim. 
8. A la casella Criteris escriure el rang on hem especificat la condició. 

 

9. Prémer sobre el botó D’acord i observar el resultat. 
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2.4 Funció BDProducte 

La funció BDPRODUCTE multiplica els valors del camp (columna) de registres a la base de dades que 
coincideixen amb les condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDPRODUCTE(base_de_dades;camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

Per utilitzar la funció BDPRODUCTE cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Seleccionar la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules. 
4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Seleccionar una 

funció, seleccionar la funció BDPRODUCTE. 
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5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de cel·les de la llista. 
7. A la casella Camp seleccionar la cel·la que conté el nom del camp que volem multiplicar. 
8. A la casella Criteris escriure el rang de cel·les que conté la condició. 

 

9. Prémer sobre el botó D’acord. 



 
 

 
 

 
 
 

 
  Pàgina 13 de 17 

 
 
 

Microsoft Excel 2010 

Unitat: Calcular en una base de dades 
Teoria: 2. Funcions bases de dades 

 

10. El valor es mostra en forma de número científic, ja que el resultat de la multiplicació dóna un 
número molt gran. 

2.5 Funció BDMitjana 

La funció BDMITJANA obté el promig dels valors d’una columna, llista o base de dades que 
compleixen les condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDMITJANA(base_de_dades;camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

Per utilitzar la funció BDMITJANA cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Seleccionar la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules. 
4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Selecciona una 

funció, seleccionar la funció BDMITJANA. 
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5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de la llista. 
7. A la casella Camp escriure la cel·la que conté el nom del camp del qual volem calcular el 

promig. 
8. A la casella Criteris escriure el rang on està la condició a complir. 

 

9. Prémer sobre el botó D’acord . 
10. Observar que la cel·la de la funció mostra el resultat. 
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2.6 Funció BDCOMPT 

La funció BDCOMPT compta les cel·les que contenen números en el camp (columna) de registres de 
la base de dades que compleixen les condicions especificades. 

Nomenclatura: 

=BDCOMPT(base_de_dades;camp;criteris) 

 Base_de_dades: rang de cel·les que forma la llista o base de dades. 
 Camp: rètol entre cometes dobles de la columna o un número que representa la posició de la 

columna a la llista o la cel·la del camp. 
 Criteris: rang de cel·les que conté les condicions especificades. Inclou un rètol de columna i 

una cel·la sota el rètol amb una condició. 

Per utilitzar la funció BDCOMPT cal: 

1. Escriure els criteris a les caselles corresponents. 
2. Situar el cursor a la cel·la on es vol inserir la funció. 
3. Prémer sobre la icona Insereix funció de la barra de fórmules. 
4. A l’apartat Categoria de la funció seleccionar Base de dades i, a l’apartat Selecciona una 

funció, seleccionar la funció BDCOMPT. 
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5. Prémer sobre el botó D’acord. 
6. A la casella Base_de_dades escriure el rang de la llista. 
7. A la casella Camp escriure el nom del camp sobre el qual volem comptar. 
8. A la casella Criteris escriure el rang de cel·les on està la condició. 

 

9. Prémer sobre el botó D’acord. 
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Si es necessita comptar valors mitjançant un camp de text caldrà utilizar la funció 
BDCOMPTAA. 
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