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PROGRAMA

Tema 3.

El metode comptable. Principi de la dualitat i anaJisi comptable de les transaccions.
Instruments de registre, i principis comptables.

Tema 4.

El registre comptable de les transaccions de I'empresa. Criteris de valoració
proccdiments de comptabilitzadó.

Tema 5.

La formadó, la determinació i la interpretadó del resultat comptable. Concepte i analisi
deis seus components. El procés de regularització comptable.

RESUM TEMA TIC

BIBLlOGRAFIA BASICA.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD GENERAL. Departament d'Economia de
('Empresa de la UAB. Bellalerra, 1995

MATERIAL COMPLEMENTAR!

BIBLlOGRAFIA COMPLEMENTARIA

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reia! Decret 1643/1990. de 20 de desembre.

(B.O.E. 22 de desembre de 1990).

. Edició en catala: PLA GENERAL DE COMPTABILlTAT 1991 MC.Graw

Hilll Interamericana de España, S.A., Madrid 1994. 2ona. edició.

Tema 6.

La formació, presentació i interpretació deis comptes anuals. Criteris d'ordenació deis
seus components.

SAEZ TORRECILLA, A .• Casos prácticos de contabilidad general. Volum l. McGraw
Hill/lnteramericana de España, S.A.. Madrid 1995. 4a. edició.

SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad General Volum J. McGraw-HiIl /

Interamericana de España, S.A. Madrid 1995. 4a. edició.
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ProfiGru

El programa d'lntroducció a la Comptabilitat General que es presenta té com a objectiu
estudiar la problemitica derivada de la realitat económica de I'empresa a través del

registre i la valoració de les seves transaccions i relacions financeres. Es pretén que

l'a1umne conegui el proeés comptable bisic de I'empresa, i elabori els principals comptes

anual! aplicant els principis comptables i el! models nonnalitzats.

El desenvolupament del contigut de I'assignatura parteix d'una breu introducció sobre

I'empresa i el seu entoro, i de l'an8lisi de la funció de la comptabilitat com a sistema de "

registre de I'activitat económica, per analitzar posteriorment les transaccions bisiques de

I'empresa i estudiar els instruments de registre comptable que intervenen en el procés

comptable. A continuació es procedeix a I'estudi económic-comptable del resultat

empresarial i a la formació i elaboradó deis comptes anuals.
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CONTINGUT
Material específic de I'assignatura a disposició deis a1umnes a! servei de fotocópies de la
Facultat:

Tema l.

El paper de I'empresa en I'activitat económica general.

- EXERCICIS D' INTRODUCCIÓ A LA COMPT ABILIT AT GENERAL.
- INTRODUCCIÓN A LA CONT ABILlDAD GENERAL.

Tema2.

La comptabilitat com a sistema d'informació. Divisió iprincipals caracteristiques.
Pels temes que ho requereixin es facilitara materia! bibliografic o exercicis
complementaris.
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DlSTRIDUCI6 TEMPORAL DE TEMES DE L'ASSIGNATURA
D'INTRODUCCl6 A LA CQMPTABILlTAT

Sessions
847197541

En aquesta planificació estan comptades les c1assesde teona i les de practiques.

AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENIS DE L' ASSIGNATVRA.

Per a I'avaluació deis coneixements de I'assignatura hom arbritara un sistema d'avaluació
en base a;

a) La participació activa, individual o en grup, en les classes de teoria i en el comentan i
resolució deIs exercicis que sctmanalment es proposin.

b) La presentació obligatoria, individual o en grup, deis exercicis proposats pels
professors.

c) La realitzaci6 individual de proves escrites. Aquestes proves tenen com a finalitat
avaluar els coneixements teórics i prictics deis continguts de I'assignatura. Per a
superar els coneixements prictics de I'assignatura cal que l'a1urnne, a partir d'un
procés comptable basic, sapiga elaborar un compte de perdues i guanys iun balan~
seguint els models normalitzats.

A més a més de ¡'examen final, durant el curs es realitzara, com a minim, una prova
teórica addicionalla superaci6 de la qual (nota ~ 5) implicara afegir 0,5 punts a la nota
de la prova teórica de I'examen final.

La nota final del curs s'obtindra deis promig de les notes de les proves teórica ¡practica
de I'examen final, més la qualificació de la participaci6 en les c1asses teónques i
pn\ctiques que sera com a mixim 0.5 punts de la nota final.

Per promitjar les notes de la prova teórica i pnictica caldni obtenir en cada una d'elles
una qualificació mlnima de 4 punts.
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ALTRES CONSIDERACIQNS PRÁCTlQUES DE FUNCIQNAMENI DE
L' ASSIGNATURA.

l. Classes i treballs practics.
Els alumnes consliluiran grups d'un m3x.imde 5 persones per a la realilZaci6 deis
exercicis practics i deis treballs de I'assignatura.

2. Canvis de grup de c1asse.
No es pot canviar de grup de c1asse ni de grup de classe practica. Tol i que els
professors siguin els mateixos. I'assistencia a c1asse teórica o practica en un grup
diferent al qual s'esta malriculat comporta la perdua de la qualificació de la
participació en les c1asses.

3. "orans de consultes Ctutones).
Els professors han fixat un horan setmanal per atendre els alumnes en aquelles
consultes relacionades amb la materia de I'assignatura. Es demana als alumnes siguin
el mixim respectuosos d'aquest horan.

Professor
Horari tulories

Teresa Bosch

dilluns de 10,30 a 12,30 idimarts de 9.30 a 10.30 h

Caries Ginesta

dimarts 18 a 19,30

loan Mann

dilluns de 19.20 a 20.30 h

Manolo Martinez

dimarts 9,30 a 10,30 h

Iordi Mestre

dilluns 19.15 a 20,15 h

Jaume Pujol

divendres de 10,30 a 12

Gonzalo Rodriguez

dimecres de 15,00 a 16,30 h

L1uísSantamana

dimarts i dimecres de 12.00 a 13,30 h

Magda Sohi

dimecres de 10,30 a 12,30 i divendres de 11.45 a 12,45 h

Ferrán Ureña

dilluns de 19.20 a 20,30 h

Imma Víl"amell
dimarts 12,00 a 13,45 i dimecres de 10,30 a 11.45 h


