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ANNEX C: FAMILIARITZACIÓ AMB MS EXCEL I VBA 
 

C.1. Familiarització amb MS Excel 
 

La fulla de càlcul que conté tot el simulador té per nom Planets III. En aquest apartat es 

farà una breu descripció dels objectes, propietats i accions que ens poden fer entendre 

millor la implantació que s’ha dut a terme des de la vessant de MS Excel a aquesta fulla 

de càlcul: 

C.1.1. Barra eines 
Les barres eines contenen els botons que ens permeten realitzar les operacions 

elementals d’Excel d’una forma directa. Per a la realització d’aquest simulador, es va 

creure convenient crear-ne una d’exclusiva per a aquest. Aquesta té el nom de Planets 

III i es crea i es destrueix cada cop que iniciem i tanquem respectivament la fulla de 

càlcul del Simulador Planets III. Per tal que això es produeixi, cal habilitar les macros 

quan ens ho demanen en obrir l’arxiu. En el cas que no ens ho preguntessin, podria ser 

degut a dos causes. La primera, que MS Excel estigués configurat amb un nivell de 

seguretat baix; en aquest cas no caldria fer res posat que les macros s’habilitarien 

automàticament. La segona opció podria ser que MS Excel estigués configurat amb un 

nivell de seguretat alt; en aquest cas caldria anar a Herramientas>Opciones i a la 

pestanya de Seguridad, clicar el botó on hi apareixen les paraules Seguridad Macros..., i 

allí escollir Seguridad Media. Acceptem, tanquem el menú i reiniciem la fulla de càlcul, 

gravant els canvis realitzats.  

La barra Planets III té l’aspecte de la figura següent, està formada per 23 botons, que 

s’activen i desactiven automàticament segons les necessitats del simulador: 

  

 
  

 

Figura 1. Barra eines Planets III. 
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C.1.2. Botons de comandament 
Els botons de comandament són aquells botons que podem crear des de la barra de 

quadre de controls, que en prémer-los executen funcions, macros o procediments 

d’events. No se’ls ha de confondre amb els botons que podem trobar en una barra eines 

posat que els primers estan fixos sobre la mateixa fulla de càlcul, mentre que els darrers 

es mouen amb la mateixa barra. 

En el cas que ens toca, s’han fet servir botons en la taula PERT, per a la creació 

automàtica dels gràfics de costos/durada de les activitats i per a borrar dites gràfiques. 

Es mostren en la següent figura (color groc amb el número imprès, per a la creació del 

gràfic costos/durada de l’activitat en concret; color vermell, per a la destrucció de tots 

els gràfics presents en la fulla): 

 

 
 

Figura 2. Botons de comandament. 

 

C.1.3. Formats condicionals 
El format condicional brinda una funció automàtica que depenent d’una condició 

preestablerta (vinculat al contingut de la cel•la o d’una fórmula) canvia l’estil del 

contingut de les cel•les per a les que aquesta s’acompleix. En el cas del simulador 

Planets III, aquesta propietat s’usa amb freqüència, sobretot en la fulla PERT, on és 

important determinar si una durada proposada és correcta, l’estat d’una activitat (no 

iniciada, iniciada o finalitzada), si s’ha produït variació en la durada d’una activitat 

degut a una incidència, si una activitat és crítica, etc. En la següent figura en podem 

veure un exemple, en el que a la part de dalt, el jugador proposa una durada (6) per sota 

del límit inferior (7) i, conseqüentment, la cel•la mostra l’error. En canvi, el valor de 8 

està dins del rang de valors possibles (entre 7 i 14), i la cel•la mostra que la proposta és 

correcta. 
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Figura 3. Formats condicionals. 

 

C.1.4. Formats de cel•la 
Els formats de cel•la són aquell conjunt de propietats que són inherents a aquestes. Dins 

d’aquest conjunt de propietats, observem una classificació d’aquestes en 6 grups: 

número, alineament, font, cantonada, textura i protecció. La primera ens permet 

determinar com presentar el contingut de la cel•la (decimal, data, text, enter...), la 

segona ens permet ajustar la presentació de la cel•la, la tercera ens permet actuar sobre 

la presentació del contingut de la cel•la, la quarta ens permet establir el disseny del 

perímetre de la cel•la, la cinquena el fons de la cel•la i l’ultima la protecció del 

contingut d’aquesta. En el simulador Planets III, es pot observar que s’usen 

constantment aquestes propietats, sobretot en la taula PERT, per presentar la informació 

rellevant per a l’usuari de forma clara i entenedora, a la vegada que ens permet amagar 

tot aquell formulari que representa el mecanisme de funcionament de tota la taula. 

Destacar les propietats de protecció i d’ocultació del contingut de les cel•les, així com 

també l’opció de poder amagar les cel•les que no interessa que siguin vistes. En la 

següent figura s’observa com les cel•les, que són bàsiques per al bon funcionament del 

simulador i que contenen alguns dels càlculs, estan ocultes per a l’usuari. 

 

 

 

 

 



   
  Pàg. 6 

 

Disseny, programació i implementació d’un paquet de suport a la gestió de projectes en condicions d’incertesa. 

Annex C: Familiarització amb MS Excel i VBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Formats de cel•la. 

 

C.1.5. Formularis 
Els formularis, també coneguts amb el nom de quadres de diàleg, són la font primària 

per a obtenir inputs de l’usuari. La seva creació implica dues operacions. La primera és 

la de dissenyar la forma que tindrà i que, per tant, veurà l’usuari. La segona és la de 

programar el codi que hi ha al seu darrere que espera per respondre el que l’usuari ha 

solicitat. 

 

 
 

Figura 5. Formulari. 
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C.1.6. Fórmules 
Les fórmules són equacions que realitzen càlculs en valors en la fulla de càlcul. Una 

fórmula comença amb un signe igual (=). 

  

 
 

Figura 6. Fórmula. 

 

C.1.7. Gràfic 
Com el seu propi nom indica, és la representació de dades numèriques, en forma de 

línies o dibuixos, i en el que es mostren d’una forma gràfica la relació que dites dades 

guarden entre elles.  

 

 
Figura 7. Gràfica. 
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C.1.8. Imatges 
Les imatges són representacions visuals d’un objecte, una persona o un esdeveniment. 

En el nostre cas, s’usen per donar un exemple o emfatitzar una informació. 

 

 
 

Figura 8. Imatge. 

 

C.1.9. Macros 
Una macro és una sèrie de comandaments de Visual Basic que poden fer-se servir per a 

manipular una fulla automàticament, per exemple formatejar cel•les, escriure en text 

repetit, etc. En l’apartat de Visual Basic per a Aplicacions se’n parla més extensament. 

Es podria dir, per simplificar, que tota la simulació que es porta a terme en aquesta fulla 

de càlcul es fruït de la combinació harmoniosa i coordinada d’un conjunt de macros, 

procediments i funcions (aquests dos últims conceptes també es definiran en l’apartat de 

VBA) que formen el que podem anomenar com el programa i que han estat dissenyades 

mitjançant un llenguatge de programació (VBA). 
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Figura 9. Macro. 

 

C.1.10. Pestanyes de fulla 
Les pestanyes de fulla són les que ens permeten anar d’una fulla a l’altra. En el nostre 

cas, aquestes s’oculten i la seva funcionalitat es substitueix pels botons de la barra eines 

que ens permetran navegar pels diversos fulls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pestanyes de fulla. 
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C.1.11. Protecció de les fulles 
La protecció de fulles persegueix tres objectius principals: a) no permetre alterar 

aquelles cel•les que provocarien un mal funcionament de la fulla de càlcul, b) amagar 

tot allò que no interessa que l’usuari vegi (fórmules, referències, etc.) i c) protegir-se 

contra una possible còpia del producte amb la conseqüent pèrdua de l’exclusivitat 

d’aquest per part del propietari. El simulador té funcions programades que protegeixen 

automàticament la fulla en tots els procediments que porta a terme. Per a desprotegir o 

protegir una fulla, s’ha d’anar al menú Herramientas>Protección>Proteger/Desproteger 

Hoja. 

 

C.1.12. Quadres de missatge 
Com el seu nom indica, els quadres de missatges apareixen en Excel quan després de 

realitzar una acció el programa ens vol donar una informació, ja sigui una advertència, 

una recomanació, instruccions, etc. Pel projecte, s’han programat diversos quadres per 

tal que l’usuari tingui en tot moment tota la informació necessària. Aquests es 

programen perquè apareguin donant una informació en produir-se un event. 

 

 
 

Figura 8. Quadre de missatges. 
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C.1.13. Quadres de text 
Els quadres de text s’usen en la fulla de càlcul en la part d’introducció per donar totes 

les instruccions necessàries per a poder jugar al simulador. 

 

C.1.14. Rang 
Anomenem rang a un conjunt de cel•les contigües. En Excel, pot ser molt útil 

seleccionar un grup de cel•les i assignar-lis un nom al rang, d’aquesta manera podrem 

tractar a aquest conjunt de cel•les com un sol element. 

 

 
 

Figura 9. Rang.  

 



   
  Pàg. 12 

 

Disseny, programació i implementació d’un paquet de suport a la gestió de projectes en condicions d’incertesa. 

Annex C: Familiarització amb MS Excel i VBA 

C.2. Familiarització amb Visual Basic per a 
Aplicacions 

 
Els comandaments de VBA són entrats en dos tipus de procediments. El primer tipus de 

procediment sol ser anomenat procediment macro o sub (funció). Les macros 

generalment (però no sempre) realitzen accions sobre fulla/es però no retornen valors. 

Les Macros són generalment executades a través de menús o botons. Un procés de 

funció, per altra banda, retorna un valor (o valors) a una fulla o a un altre procediment 

(encara que pugui ser usat per a manipular fulles també). 

 

C.2.1. Macro 
Una macro és una sèrie de comandaments de Visual Basic que poden fer-se servir per a 

manipular una fulla automàticament, per exemple formatejar cel·les, escriure en text 

repetit, etc. Excel té una forma taquigràfica d’introduir macros. Inclou un procés de 

emmagatzemat que automàticament grava accions portades a terme en una fulla o 

converteix accions a codi Visual Basic. 

 

Gravar una macro comença seguint la seqüència en els menús següent: 

Tools>Macro>Record New Macro. Cada macro se li assigna un nom i opcions a través 

de caixes de diàleg (dialog boxes). Amb la seqüència Tools>Macro>Stop Recoding 

finalitzem el procés d'emmagatzemat de la macro. 

 

Una vegada una macro ha estat creada, pot ser executada de diferents maneres: 1) fent 

servir el menú Tools>Macro, 2) afegint una referència al menú Tools, 3) assignant una 

macro a un botó de la fulla, 4) assignant una macro a un element d’una barra d’eines, 5) 

assignant una macro a un objecte gràfic. Aquests mètodes d’executar són establerts com 

a part de les opcions de la macro. Es pot trobar més informació en els manuals d’Excel i 

en els arxius d’ajuda. 
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C.2.2. Funcions definides per l’usuari 
Les funcions definides per l’usuari solen usar càlculs matemàtics i els retornen a la 

fulla. Les funcions definides per l’usuari són similars a les funcions ja integrades a 

l’Excel, excepte pel fet que són creades per l’usuari. Aquestes funcions apareixeran en 

una fulla de mòdul, al igual que una macro gravada. La diferència és que una macro 

començarà amb la paraula Sub i acabarà amb les paraules End Sub, mentre que una 

funció definida per l’usuari començarà amb la paraula clau Function i finalitzarà amb 

les paraules clau End Function. Una funció definida per l’usuari també es escrita 

manualment dins d’una fulla de mòdul abans que escriure-la mitjançant un procés 

d’emmagatzemat. Una funció definida per l’usuari té els següents elements: 

 

1. Declaracions de Function i End Function marcant el començament i la fi de la 

funció. 

2. Un nom que identifiqui la funció. El nom segueix de forma immediata a la 

paraula Function. Hi ha algunes restriccions en els símbols que es poden fer servir com 

a noms, i en general els noms de funcions no han d’entrar en conflicte amb funcions 

d’Excel ja existents. 

3. Arguments. Aquests són valors subministrats a la funció des d’una fulla o una 

altra funció. Poden haver-hi qualsevol número d’arguments, fins i tot no tenir-ne cap. 

Els noms dels arguments estan posats entre parèntesis seguint el nom de la funció. Els 

arguments estan separats per comes. Els arguments poden ser tan valors únics com 

també un conjunts de valors. 

4. El codi Visaul Basic. Aquestes són les instruccions que diuen a la funció quins 

càlculs ha de portar a terme. És una combinació de números, variables, declaracions de 

control i operadors matemàtics que donen un valor. 

5. El valor retornat. Aquest és el valor que la funció retorna després de portar a 

terme els càlculs. La manera de com s’especifica aquest és entrant el nom de la funció 

seguit per un signe igual seguit per a una expressió. 

 

Exemple: 

Per a crear una funció definida per l’usuari, primer s’ha d’anar a l’editor de VBA amb la 

seqüència del menú Tools>Macro>Visual Basic Editor. Per a començar un nou mòdul 
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usar la seqüència Insert>Menu. Escriure la declaració de la funció en la fulla que ens 

apareix. A sota hi ha un exemple d’una funció que retorna l’arrel quadrada d’una 

variable. 

 

Function Cube_Root (x) 
 Cube_Root = x  ^ (1/3) 
End Function 
 

Per a cridar la funció definida per l’usuari des d’una cel·la en un full simplement hem 

d’escriure el signe igual seguit del nom de la funció i els arguments entre parèntesis 

(simplement com faríem amb qualsevol altra funció). Com amb les funcions incloses en 

Excel, els arguments poden ser números, referències a cel·les o fórmules. 

 

Es pot accedir a les funcions definides per l’usuari a través el function wizard mirant 

sota User Defined Functions. 

 

C.2.3. Variables 
Les variables són posicions on VBA emmagatzema dades. Tot i que el nom de la funció 

i els arguments apareixen com a variables, aquests són realment llocs 

d’emmagatzematge on les dades són transmeses de i cap a fulles o altres procediments. 

 

Una variable en VBA pot ser tractada de la mateixa manera que una cel·la en una fulla 

de càlcul, excepte pel fet que aquesta té una referència pel nom en comptes de per la 

cel·la (referències per nom, per suposat, poden fer-se servir en una fulla de càlcul). Les 

variables tenen tres atributs: a) tipus, b) abast i c) dimensionalitat. 

 

Per a tipus de variable entenem el tipus d’informació que pot ser emmagatzemada dins 

de la variable. Excel té els diferents tipus de variables següents: 

 

Integer (enter) Enter de 16-bit 

Long (llarg)  Enter de 32-bit 

Single (simple) Decimal de 32-bit 
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Double (doble) Decimal de 64-bit 

Currency (moneda) Enter de 64-bit 

Date (data)  Informació de data i de temps 

String (cadena) Informació de text 

Boolean (booleana) Lògica Vertader o Fals 

Object (objecte) Adreces de 32-bit que es refereixen a objectes dins d’una 

aplicació. 

Variant (variant) Tipus general que es determina en el temps d’execució. 

 

Abast de la variable es refereix al rang de procediments i mòduls sobre els quals el valor 

de la variable està disponible. Hi ha tres tipus d’abast: a) local, b) de mòdul i c) pública 

o global. 

 

Les variables locals només estan disponibles dins d’un procediment específic. Els estats 

declarant la variable (tan Dim com Static) es fan dins del procediment desitjat. Les 

variables locals declarades amb Dim mantenen la seva existència només el temps que el 

procés s’estigui executant, mentre que aquelles declarades amb l’Static existeixen tot el 

temps que el VB s’estigui executant. 

 

Les variables a nivell de mòdul estan disponibles en tots els procediments en una fulla 

de mòdul determinada, però no en els procediments en altres mòduls o en altres fulles 

de càlcul. Les variables declarades mitjançant Dim, Static o Private es fan fora dels 

procediments, normalment a la part de dalt de la fulla de mòdul. A nivell de mòdul no hi 

ha diferència entre Private i Dim, però el Private pot ser una millor declaració a utilitzar 

enfront de la declaració Public fet servir per a variables públiques. 

 

Les variables públiques o globals estan disponibles a qualsevol procediment de 

qualsevol mòdul dins de la fulla de càlcul, i pot estar disponible a altres fulles de càlcul 

escollides en la secció de referències disponibles (Available References) dins de la 

capsa de diàleg Referències (References), al menú Eines (Tools) si es desitja. Les 

variables públiques no poden ser declarades dins d’un procediment. Com les variables a 

nivell de mòdul, aquestes són generalment declarades en la secció de declaracions d’un 

mòdul (normalment al començament de la fulla). La declaració pública és usada per 
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totes les variables públiques. 

 

Les variables poden tenir també dimensionalitat des de zero fins a 60 dimensions. Una 

variable de dimensió 0 només té un únic valor. Una variable d’una dimensió té un únic 

índex, variables de dues dimensions en tenen dos, etc. Els conjunts multidimensionals 

són referits en les declaracions com a nom de variable (n1, n2...), on els valors n1, n2, etc. 

es refereixen al número de variables en la dimensió. Per exemple Counters (5) es 

refereix a una variable anomenada Counters que té cinc elements, i Sums (2,3,7) es 

refereix a una variable anomenada Sums que és un conjunt format per 2x3x7 elements. 

 

La declaració Option Base declara si el primer índex (valor inferior) comença per 0 o 

per 1. Per exemple, Option Base 1 significa que la numeració comença per 1. La 

declaració Option Base es sol donar a la part superior del mòdul o dins un procediment. 

 

Una altra forma d’especificar el límit inferior és proveint-lo aquest explícitament fent 

servir la paraula clau To. Per exemple, Counters (101 To 105) tindria l’índex per a 

comptadors anant de 101 a 105. 

 

Una pràctica de bona programació és requerir que totes les variables (diferents de les 

que apareixen dins de la declaració de Function) siguin declarades. Això permet a VBA 

generar un missatge d’error si un nom de variable està mal escrit o no està declarada 

explícitament. La declaració Option Explicit a la part superior del mòdul farà això. 

Option Explicit pot ser afegit també a qualsevol mòdul creat fent servir la seqüència de 

menú Tools>Options>Module General>Require Variable Declaration. 

 

Les declaracions per a les variables tenen la forma: 

 

Dim variablename As Type 
 

Dim, per suposat, podria ser també Static, Private o Public. Escriure As és opcional. Si 

no es posa dins de la declaració, el tipus de variable és assumida com a variant. 

 

Sovint pot ser útil tenir valors de constant en el codi. Tot i que una constant se sembla a 



   
  Pàg. 17 

 

Disseny, programació i implementació d’un paquet de suport a la gestió de projectes en condicions d’incertesa. 

Annex C: Familiarització amb MS Excel i VBA 
una variable, aquesta no es pot modificar. Les constants són declarades com a Constants 

del tipus: 

 

Const Pi = 3.14159 
 

C.2.4. Control del Programa 
El control del programa es refereix a les declaracions dins del codi de VBA que insten a 

la seqüència de declaracions a executar-se. Les dues formes generals de controlar el 

programa és mitjançant el Branching (ramificació) i el Looping (bucle). 

 

C.2.5. Branching 
La ramificació és usada per seleccionar camins alternatius dins del codi basats en una 

condició o condicions específiques. Hi ha dos tipus de declaracions de ramificació, Les 

declaracions If i les Select Case. 

 

Les seqüències If tenen la següent forma: 

 

If (logic statement 1) Then 
 Accions 
ElseIf (logic statement 2) Then 
 Accions 
Else 
 Accions 
End If 
 

La declaració If primerament mira si es compleix la condició lògica 1. Si és certa, la 

següent sèrie d’accions s’executen. Sinó, la sèrie d’accions és saltada i el programa es 

mou a la declaració ElseIf. Si la condició lògica 2 és certa, les següents accions són 

executades. Si la condició lògica 2 és falsa, les accions després de la paraula Else són 

executades. L’End If defineix el final de la seqüència If. 

 

Aquesta seqüència pot tenir qualsevol número de ElseIf  (fins i tot cap). La paraula Else 

també pot ser eliminada. Si ho fem, la declaració dins de la seqüència If és executada si 
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la condició lògica 1 és vertadera, sinó tota la seqüència és saltada. 

 

Les condicions lògiques són expressions que poden ser testades. Aquestes solen ser de 

la forma: 

 

lhexpression (< = >) rhexpression 
 

En aquesta declaració, l’expressió lhexpression és comparada a l’expressió 

rhexpression amb un operador de testeig (<,=, o >). Els símbols <,= i > poden ser 

combinats per a formar altres operadors. Per exemple, <= vol dir “menys o igual que” i 

<> significa “no igual a”. 

 

La construcció Select Case és usada quan hi ha un nombre de casos específics per a 

escollir, contràriament a fer una branca basada en condicions lògiques. Aquesta té la 

següent forma: 

 

Select Case Expressió de testeig 
 
 Case ExpressionList1 
  Acció 
 Case ExpressionList2 
  Acció 
 Case Else 
  Acció 
 
End Select 
 

L’expressió de testeig és avaluada una vegada per determinar quin cas s’ha d’escollir. 

La selecció està basada en quin cas (ExpressionList) equival a l’expressió de testeig. Si 

no equival a cap de les ExpressionList, llavors s’executa el Case Else. 

 

C.2.6. Looping 
El looping (Bucle) s’usa per executar una seqüència donada de codi repetidament, 

potser mentre es canvia un comptador dins del bucle per tal que el codi sigui executat 

sobre un rang de variables. En VBA hi ha dos tipus de bucles, For/Next i Do/Loop. 
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For/Next té la forma següent: 

 

For counter = start To end Step stepsize 
 Accions 
Next counter 
 

Una altra seqüència similar, anomenada For Each/Next, pot fer-se servir per a una 

col·lecció d’objectes. 

 

Counter és la variable que és canviada durant cada subseqüent execució de la seqüència 

de bucle. Counter comença amb el valor start, acaba amb un valor de end i és 

incrementat en cada subseqüent execució per a un valor o stepsize. La declaració Next 

defineix el final de les accions executades. La seqüència For/Next és executada un 

nombre fix de vegades, i és útil per fer càlculs recurrents sobre un rang de counter 

valors. 

 

La seqüència Do/Loop, per altra banda, és més utilitzada per a bucles on un test lògic 

defineix quan un bucle s’hauria d’acabar. Do/Loop té el següent format: 

 

Do (While or Until logicalcondition) 
 Statements 
Loop (While or Until logicalcondition) 
 

Una i només una paraula While o Until (en tota la durada de la seva logicalcondition) 

s’hauria d’usar en un determinat Do/Loop. La paraula While significa que el bucle serà 

executat fins que la condició lògica donada sigui vertadera. En aquesta situació la 

condició lògica començaria generalment vertadera i després es tornaria falsa en alguna 

subseqüent execució del bucle. La paraula Until, per altra banda, significa que el bucle 

serà executat fins el moment que la condició lògica esdevingui vertadera, generalment 

havent començat com a falsa. 

 

Posar While o Until amb la declaració Do o Loop dependrà de si desitgem que la 

condició lògica sigui testada abans o després de què el bucle sigui testat. Aquesta 

decisió dependrà del cas, i és presa generalment en base a si volem que el bucle sigui 

executat almenys una vegada o no. Moltes tasques de programació poden ser 
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construïdes per fer servir qualsevol de les vistes. 

 

Tenir en compte que és possible per a seqüències Do/Loop d’obtenir bucles infinits. 

Això es refereix a la situació quan la condició desitjada mai es satisfà. Això, per 

suposat, s’hauria d’evitar (però sol ser resultat d’un error de programació). Si això 

passa, simplement prémer la tecla Esc per finalitzar el procediment VBA, i procedir a 

corregir el codi. 

 

Es pot sortir de les seqüències de bucle també si alguna condició s’acompleix abans de 

fer tots els bucles especificats. La declaració Exit For s’usa per sortir directament del 

bucle For/Next i el Exit Do per sortir d’un Do/Loop. 

 

Les seqüències de bucle de qualsevol tipus han de ser anidades, això vol dir, un bucle 

pot ser cridat dins d’un altre bucle. Es poden fer servir tots els anidaments necessaris. És 

comú tabular les estructures anidades com a bona pràctica de codificació i per fer-ho 

més fàcil de llegir. 

A continuació es mostra la programació que hi ha darrera de cada fulla d’Excel. Es 

podrà observar que la immensa majoria d’aquesta programació s’executa en activar-se 

les distintes fulles, per tal d’activar o desactivar, segons siguin les necessitats, els 

diversos botons que formen part de la barra eines Planets III (que ja s’explicarà en el 

punt 4 d’aquest annex). 


