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En aquest curs acadèmic el practicum recull un conjunt d’activitats a l’entorn de les 
assignatures relacionades amb la comptabilitat i els sistemes de gestió i de control comptable. 
En aquest sentit, l’objectiu global del practicum és aportar una major coherència als diferents 
itineraris que agrupen els crèdits optatius. Els objectius de l’assignatura es poden agrupar en 
dos grans apartats, objectius de coneixements i objectius d’habilitats: 

Objectius de coneixements 

1. Que l’alumne conegui, a nivell d’usuari, el software de comptabilitat general, per 
això, una part de la docència (4’5 crèdits) s’imparteix a l’aula informàtica on un 
professor organitza activitats i coordina el procés d’aprenentatge de programes 
informàtics de comptabilitat empresarial.  

2. Que alumne aprofundeixi en un tema actual relacionat amb la comptabilitat amb 
l’elaboració tutoritzada d’un treball. Els alumnes, organitzats en grups de treball d’un 
màxim de tres components, trien de la llista adjunta un tema en el qual volen 
aprofundir, i reben l’ajuda d’un professor per tal de definir el programa de treball, els 
objectius que es volen assolir, les fons bibliogràfiques i documentals que caldrà 
consultar i, en el seu cas, les possibles bases de dades existents.

Objectius d’habilitats 

1. Reforçar la capacitat per treballar en equip i experimentar les estratègies que donen 
millors resultats.  

2. Incrementar el domini de les tècniques de documentació, de recerca d’informació tècnica 
i de les bases de dades existents. 

3. Millorar les capacitats de comunicació tan oral com escrita. Es farà una exposició pública 
del treball professional on es valorarà no només la informació escrita sinó també la 
eficàcia aconseguida en la presentació pública dels treballs. 

Recomanació

Es recomana cursar aquesta assignatura en el segon cicle de la titulació i, a ser possible, amb 
posterioritat o, en tot cas, de forma simultània a les assignatures de comptabilitat troncals i 
obligatòries que contempla el pla d’estudis. 



Horaris i organització  

1. Les classes relatives al software de comptabilitat general es realitzaran a l’aula 
d’informàtica de la facultat els divendres de 15 a 18 h. El professor Robert Gonfaus 
organitza i imparteix aquestes sessions cada divendres (15 sessions) dels mesos de 
novembre a març del curs acadèmic 2003/04, exclòs el període d’exàmens.  

2. Durant el curs acadèmic 2003/04 es faran unes sessions amb diferents professors per tal 
de planificar les activitats del treball professional i de donar suport sobre aspectes 
específics: pla de treball, fonts bibliogràfiques i documentals, bases de dades existents, 
estratègies d’elaboració del treball, requeriments de la presentació escrita i 
característiques de la presentació oral, etc.
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Sistema d’avaluació 

Per a l'avaluació dels coneixements de l'assignatura hom arbitrarà un sistema d'avaluació en 
base a: 

a) La participació activa en les classes de software de comptabilitat i la realització de les 
proves corresponents: 30% de la nota global. 

b) La  realització i presentació obligatòria del tema escollit: 70% de la nota global. 
La qualificació de la realització i exposició del treball serà valorada a partir de tres ítems: 
- El contingut i presentació del tema que seran valorats pel tribunal (60%) 
- La metodologia de treball que serà valorada pel tutor (30%) 
- L’exposició del tema que serà valorada pels companys de l’assignatura (10%) 

La part de software i la part del treball s’avaluen per separat. Les qualificacions de cada una 
de les parts superiors a cinc es guarden per la convocatòria de setembre. Els alumnes que no 
superin l’assignatura hauran de tornar a fer una prova de software de comptabilitat o bé 
hauran de refer el treball sobre el tema escollit partint de les indicacions que els donin tant el 
tribunal que el valora com el tutor, o ambdues coses. 

Tutories

En les sessions de tutoria el professorat que organitza el practicum atendrà als estudiants i 
tutoritzarà els treballs corresponents. L’horari de les tutories és el següent: 

Professorat Primer semestre Segon semestre
Robert Gonfaus Divendres de ¾ d’1 a ¼ de 2 i de 2/4 

de 3 a les 3 
Divendres de ¾ d’1 a ¼ de 2 i de 2/4 
de 3 a les 3 

Magdalena Monserrat Dijous de 12 a 1 i de 4 a 6 Dilluns i dimecres de 12 a 2/4 de 2
Pere Nicolàs Dimarts de 2/4 d’11 a 12 i dijous de 12 a 2/4 de 2 
Diego Prior Dimarts 13:20 a 14:50 i dimecres ¾ 

de 12 a ¼ de 2 
Gonzalo Rodríguez Dilluns de 2/4 d’11 a ¾ de 12 i 

divendres de 12 a ¼ de 2
Dilluns de 2/4 d’11 a ¾ de 12 i 
divendres de 12 a ¼ de 2

Magda Solà
Dimecres i divendres de 12 a 2/4 de 2

Dimarts de 6 a 2/4 de 8 del vespre 
i dimecres de 12 a 2/4 de 2 

Immaculada Vilardell Dilluns i dimecres de 2/4 d’11 a 12 Dimarts i dijous de 9 a 2/4 d’11 





Temes que es poden escollir per la realització de treballs 
professionals o d’iniciació a la recerca 

COMPTABILITAT FINANCERA 

1. Normes Internacionals de Comptabilitat (Normes NIC): 
1.1 Anàlisi comparada de determinades normes NIC i dels pronunciaments específics a la UE 

i a d’altres països o zones geogràfiques. 
1.2 Anàlisi comparada de la introducció del valor raonable versus el principi del preu 

d’adquisició.
1.3 Actius intangibles: reconeixement, valor comptable i valors de mercat. 

2. Predicció del fracàs empresarial i indicadors financers. 

3. Comptabilitat mediambiental: 
3.1.El paper de la comptabilitat en la informació mediambiental. 
3.2.La situació de la informació mediambiental en diferents sectors d’activitat 
3.3.Auditoria mediambiental 

4. Fiscalitat i comptabilitat empresarial. Formes de registre comptable i les seves 
implicacions.  

5. Innovació financera i comptabilitat. 

CONSOLIDACIÓ I FUSIÓ DE SOCIETATS 

6. Comparació internacional dels mètodes de consolidació comptable. 

7. Aspectes comptables de les fusions d’empreses. 

COMPTABILITAT ANALÍTICA 

8. Valoració d’existències. Paper dels costos estàndard. 

9. Despeses i costos o costos i despeses? 

10. El sistema Direct Cost a la bibliografia de costos espanyola. 

11. Definició i gestió econòmica de la capacitat instal·lada 

CONTROL DE GESTIÓ 

12. Indicadors de gestió i quadres de comandament en empreses privades i organismes 
públics.

13. Plantejament d’objectius i establiment de sistemes d’incentius per a directius. 



COMPTABILITAT PÚBLICA 

14. Gestió pressupostària dels ens públics des d’una perspectiva internacional.

15. Implicacions dels sistemes de finançament privat de projectes públics. 

ANÀLISI ECONÒMICO-FINANCERA 

16. Anàlisi econòmica i financera d’un sector d’activitat d’empreses catalanes. 

17. Incidència del canvi en el cost del finançament aliè en la rendibilitat i endeutament de les 
empreses. Període 1990-2000 

INTERNET

18. Característiques de la informació econòmica i financera subministrada a Internet. 

ALTRES 

19. Altres temes relacionats amb la comptabilitat, els sistemes d’informació o les aplicacions 
informàtiques que suggereixi l’estudiant 


