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Pautas para o deseño dunha base de datos en “EXCEL” ou 
“LibreOffice Calc” para a súa análise con  SPSS 
 

 Para a análise estatística dun conxunto de datos recollidos por un investigador utilízanse diversos 
programas especificamente deseñados para este fin ( SPSS,  R,  STATA, etc.). Cando se introducen datos nestes 
programas, a estrutura sempre é rectangular, con filas e columnas, de tal forma que as filas recollen os casos 
(rexistros) e as columnas as variables (campos). No seguinte exemplo pódese ver a imaxe a estrutura dunha 
base de datos de  SPSS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes programas traen incorporado un editor / visor de datos, cuxa forma é similar a unha folla de cálculo 
estándar (EXCEL,  LibreOffice Calc, etc.), aínda que as súas funcionalidades son moito máis limitadas. Podemos 
resumir así a estrutura de datos destes programas: 

 As filas son casos. Cada fila representa un caso ou unha observación. Por exemplo, cada individuo que 
responde a un cuestionario é un caso. 

 As columnas son variables. Cada columna representa unha variable ou unha característica que se 
mide. Por exemplo, cada elemento dun cuestionario é unha variable.  

 As celas conteñen valores. Cada cela contén un valor único dunha variable para cada caso. A cela 
atópase na intersección do caso e a variable. As celas só conteñen valores de datos. 

 O arquivo de datos é rectangular. As dimensións do arquivo de datos veñen determinadas polo 
número de casos e de variables. 

A folla de cálculo é a ferramenta que se usa con máis frecuencia para a recollida de datos por parte dos 
investigadores. Con todo, para que un destes arquivos poida ser importado por  SPSS, debe ter unha estrutura 
determinada cumprindo unha serie de requisitos que garantan que non se produzan erros ao ser lidos. 

Todas as recomendacións que se expoñen a continuación son válidas tanto para ‘Microsoft EXCEL’ como 
para ‘ LibreOffice Calc’. Se se usa este último software, é recomendable gardar o  arquivo co formato ‘Microsoft 
Excel 97/200/ XP/2003’ (*. xls) ou ‘XML de Microsoft Excel 2007/2010’ (*. xlsx). 



                                                    

 

PREPARACIÓN DUNHA FOLLA DE CÁLCULO PARA SER IMPORTADA POR SPSS 

1. Tal e como se comentou anteriormente, a estrutura será rectangular. As filas, coa excepción da 
primeira, corresponderanse cos casos e as columnas coas variables. 

2. Na primeira fila especificaranse os nomes das variables, que serán compatibles coas convencións de  
SPSS. Os nomes das variables só poderán estar na primeira fila, non estenda os nomes á segunda fila. 

a. Os nomes de variables deben empezar por unha letra. Non poderán conter espazos en branco 
nin caracteres especiais (por exemplo, ¿ , ¡ , ´, *). Tampouco poderán terminar cun punto.   

b. Os nomes das variables no poderán ter máis de 64 caracteres. 

c. Non se deben usar como nome de variables palabras crave internas de  SPSS, como:  ALL,  
AND,  BY,  EQ,  GE, GT, LLE,  LT,  NE,  NOT,  OR,  TO,  WITH. 

d. Non se poden repetir os nomes de variables, estes deben ser únicos.  SPSS non distingue 
maiúsculas de minúsculas, así que nomes de variables como IDADE e Idade considéranse 
idénticos. 

e. A maior parte dos erros nos nomes das variables son corrixidos automaticamente por  SPSS 
no proceso de importación, asignando un nome compatible coas súas convencións e 
engadíndolle unha etiqueta co nome erróneo orixinal. 

f. É recomendable utilizar nomes de variables claros e intuitivos. 

g. É recomendable que a primeira variable (columna A), asigne a cada caso (fila) un identificador 
único, de tal forma que sexa fácil identificalo. 

3. Cada fila (coa excepción da primeira, que contén os nomes das variables) corresponderase cun caso. 
Evite as filas en branco. 

4. Variables cuantitativas: As celas deben ter formato numérico, para evitar erros comúns lembre que: 

a. A cela só pode conter un número, non engada texto (como unidades de medida, aclaracións, 
etc.), se o fai a importación tratarao como un erro. 

b. Utilice o  separador decimal correcto. O  separador decimal (,) ou (.) pode configurarse. Se 
utiliza un incorrecto interpretarase o contido como texto e na importación tratarase como un 
erro. Normalmente notarao porque cambiará a aliñación do contido da cela (á esquerda se é 
texto, á dereita se é número). 

5. Codificación de variables cualitativas: É recomendable rexistrar as variables cualitativas en formato 
numérico, evita erros e é máis rápido o proceso de rexistro. Teña en conta que  SPSS permite etiquetar 
con texto valores numéricos. 

a. Variables cualitativas nominais: son aquelas variables cualitativas que non teñen ningunha 
orde natural. Asignaráselle un código numérico simple a cada unha das categorías, sen 
importar a orde. Exemplo: o variable ‘sexo’ pódese codificar con 0 e 1, asignando o código 0 
ao sexo feminino e o código 1 ao sexo masculino; o variable ‘consumo de tabaco’ con 
categorías ‘non fumador’, ‘ exfumador’ e ‘fumador’, pode codificarse como 0 (non fumador), 
1 ( exfumador) e 2 (fumador). 

b. Variables cualitativas  ordinales: son aquelas variables cualitativas cunha certa orde natural, 
aínda que o tamaño dos intervalos non adoita estar definido, por exemplo a valoración do 
grao de intensidade dun proceso como ‘leve’, ‘intermedio’, ‘moderado’, ‘grave’ ou a forza 



                                                    

 

muscular entre os graos 1 (sen movemento) e 5 (forza normal). Recoméndase asignarlles un 
código numérico simple que respecte a orde natural. No caso da valoración de grao de 
intensidade que se puxo antes como exemplo, podería codificarse como 0 (leve), 1 
(intermedio), 2 (moderado) e 3 (grave). 

6. Configuración das datas: as celas onde se rexistren datas deben ter asignado este formato. Hai que 
ter en conta que algúns formatos de data poden variar en función da configuración rexional do sistema 
operativo.  

7. Valores perdidos (missing  values): se unha cela onde debe recollerse o valor dunha variable está 
baleira,  SPSS considerará ese valor como perdido só se a variable é numérica. Xa que  SPSS permite 
tratar a determinados valores como perdidos excluíndoos da análise, é preferible rexistralos cun valor 
singular, por exemplo 0 (home), 1 (muller), 9 (non consta). En ocasións este método permitiranos 
distinguir distintas causas de ausencia de datos, por exemplo 0 (leve), 1 (intermedio), 2 (moderado), 
3 (grave), 8 (non procede) e 9 (non consta). O mesmo criterio pódese aplicar a variables cuantitativas 

8. Outras recomendacións: 

a. Asegúrese de que as celas da folla de cálculo que están fóra do rectángulo de datos están 
baleiras. Non inclúa ningunha nota  aclaratoria, texto, etc 

b. Utilice unha soa folla, non estenda unha base de datos en varias follas de cálculo. 

c. É recomendable elaborar un documento onde se recolla: 

i. Se non se elaborou un protocolo de investigación, o significado de cada unha das 
variables, as súas unidades de medida, opcións de resposta, criterios para declarar un 
valor como perdido, etc. 

ii. No caso de variables cualitativas codificadas como numéricas, a etiqueta que 
identifica a característica asociada a cada un dos valores numéricos asignados. 

d. Asegúrese de introducir unha variable que lle permita identificar con rapidez un caso para 
corrixir posibles erros cometidos ao rexistrar o dato na folla de cálculo. Cando se trate de datos 
de carácter persoal (i.e. datos clínicos), ao envialos para a súa análise, debe garantir que 
ninguén, excepto o investigador, pode identificar a persoa á que pertencen os datos 
rexistrados a través do identificador utilizado. 

e. Utilice ferramentas que garantan que o formato do valor introducido é o correcto. Tanto  
‘Microsoft EXCEL’ como ‘ LibreOffice Calc’ permiten configurar un determinado rango de celas 
de tal forma que só se permita introducir datos cun formato determinado. Para iso, antes de 
introducir os datos, seleccione o rango de celas e, usando, dentro do menú ‘DATOS’, a opción 
‘Validación de datos’ (‘Validez’ en ‘ LibreOffice Calc’), limite o tipo de datos que poden 
introducirse na cela.  



                                                    

 

 

 
 

9. Exemplo: na seguinte imaxe pode ver como podería verse a base de datos do exemplo 1 nunha folla 
de cálculo de EXCEL: 

 
 

 

  


