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1. Descripció de l’assignatura

Estudi de les relacions econòmico-financeres de l’empresa, els principis

comptables, normes de valoració i elaboració dels comptes anuals de síntesi

representatius del procés comptable bàsic. Introducció de l’àmbit de gestió intern

de l’empresa mitjançant l’estudi de les diferents classes de costos i sistemes

d’acumulació dels mateixos.

2. Continguts

2.1. Primera part, Primer Semestre.

Tema 1. El paper de l’empresa en l’activitat econòmica : circulació econòmica.

Tema 2. La comptabilitat com a sistema d’informació.

Tema 3. Representació comptable de la riquesa empresarial: el balanç

Tema 4. Anàlisi i registre comptable de les transaccions: el compte

Tema 5. Formació, determinació i interpretació del resultat comptable.

2.2. Segona part, Segon Semestre.

Tema 6. Estudi de l’estructura financera de l’empresa: principals operacions de
finançament  bàsic propi, aliè i de passiu circulant.

Tema 7. Estudi de l’estructura econòmica de l’empresa: principals operacions de
l’actiu fix  i  circulant.

Tema 8. Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Costos.

Tema 9. Concepte i classificació de costos.

Tema 10. Alternatives d’assignació de costos i diferents formes d’estructurar el
compte de resultats.

Tema 11. Procés i criteris d’acumulació de costos als productes i serveis.
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3. Bibliografia

Temes 1 fins el 5

• Mitjans informàtics : Programa informàtic: CONTAPLUS ELITE. Versió any
2002.

• PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reial Decret 1643/1990, de 20 de
desembre . (B.O.E. 22 de desembre 1990).
Edició en català : Pla General De Comptabilitat 1991 Mc.Graw- Hill
Interamericana de España, S.A., Madrid 2002. 4a. edició.

• VILARDELL, I, ORTIN. P. i SOLÀ, M. (1997) . Introducción a la Comptabilitat
General.McGraw-Hill, Interamericana de España, S.A.

Temes 6 i 7

• PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reial Decret 1643/1990, de 20 de
desembre . (B.O.E. 22 de desembre 1990).
Edició en català : Pla General De Comptabilitat 1991 Mc.Graw- Hill
Interamericana de España, S.A., Madrid 2002. 4a. edició.

• SÁEZ TORRECILLA, A., (2002) Contabilidad General. Volum 2. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid  5ª. edició.

• SÁEZ TORRECILLA, A., (2002)  Casos prácticos de contabilidad general. Volum
2. McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid  5ª. edició.

• VILARDELL, I.,SOLÀ, M. (2002). Comptabilitat General. McGraw-Hill,
Interamericana de España, S.A. 1a.edició.

Temes 8 fins l’11

• BLANCO,I., AIBAR,B. Ríos,S.L. Contabilidad de Costes: Cuestiones, supuestos
prácticos resueltos y propuestos.(2001). Pearson Education,S.A. Madrid.

• MALLO RODRIGUEZ,C.i MªÀNGELA JIMÉNEZ. (2000). Contabilidad de
Costes. Edicions Pirámide. Madrid, 2a.edició.
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4. Criteris d’avaluació

4.1. Tècniques d’ Organització i Gestió Empresarial

Hi ha dos opcions per aprovar  l’assignatura:

(a) Sistema d’avaluació continuada

L’alumne pot aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada si la
nota mitjana dels QUATRE exàmens parcials realitzats al llarg del curs és de 5
punts.

 Les qualificacions d’aquestes proves es ponderaran segons el següent detall.

Temes Ponderació
1,2,3 15%
4,5 20%
6,7,8 25%
9,10,11 20%

L’ assistència i participació en el desenvolupament de les classes teòriques i
pràctiques representa el 20% de la nota final de l’assignatura. Es a dir, a la
nota mitjana de les proves parcials s’afegirà fins dos punts, corresponent un a
la primera part de l’assignatura, i l’altre a la segona.

(b) Anar a l’examen final

Per a aquells alumnes que no triïn el sistema d’avaluació continuada hi ha les dos
convocatòries següents:

• Primera Convocatòria: JUNY: inclou tot el contingut de l’assignatura.
• Segona Convocatòria: SETEMBRE: inclou tot el contingut de l’assignatura.

En tots els casos l’avaluació dels continguts de l’assignatura es realitzarà
mitjançant:
Un tipus de prova que farà referència als continguts teòrics i pràctics del
programa de l’assignatura. I que constarà de qüestions obertes o tancades,
resolució de casos pràctics i interpretació de resultats.
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4.2.  Comptabilitat I

Hi ha dos camins per aprovar  l’assignatura

Sigui quina sigui l’opció triada els temes són: de l’1 fins el 5 (ambdós inclosos) del
programa de l’assignatura Tècniques d’Organització i Gestió Empresarial.

(a) Sistema d’avaluació continuada

L’alumne pot aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada si la
nota mitjana dels DOS  exàmens parcials realitzats al llarg del curs és de 5 punts.

•  Les qualificacions d’aquestes proves es ponderaran segons el següent detall.

Temes Ponderació
1,2,3 30 %
4,5 50 %

• L’ assistència i participació en el desenvolupament de les classes teòriques i
pràctiques representa el 20% de la nota final de l’assignatura. Es a dir, a la
nota mitjana de les proves parcials s’afegirà fins dos punts.

(b) Anar a l’examen final

Per a aquells alumnes que no triïn el sistema d’avaluació continuada hi ha les dos
convocatòries següents:

• Primera Convocatòria: FEBRER: inclou tot el contingut de l’assignatura
Comptabilitat I.

• Segona Convocatòria: JUNY: inclou tot el contingut de l’assignatura
Comptabilitat  I.

En tots els casos l’avaluació dels continguts de l’assignatura es realitzarà
mitjançant:
Un tipus de prova que farà referència als continguts teòrics i pràctics del
programa de l’assignatura. I que constarà de qüestions obertes o tancades,
resolució de casos pràctics i interpretació de resultats.
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4.3.  Comptabilitat II

Hi ha dos camins per aprovar  l’assignatura

Sigui quina sigui l’opció triada els temes són: del 6 fins l’ 11 (ambdós inclosos) del
programa de l’assignatura Tècniques d’Organització i Gestió Empresarial.

(a) Sistema d’avaluació continuada

 L’alumne pot aprovar l’assignatura mitjançant el sistema d’avaluació continuada si
la   nota mitjana dels DOS  exàmens parcials realitzats al llarg del curs és de 5
punts.

•  Les qualificacions d’aquestes proves es ponderaran segons el següent detall.

Temes Ponderació
6,7,8 60%
9,10,11 20%

• L’assistència i participació en el desenvolupament de les classes teòriques i
pràctiques representa el 20%  de la nota final  de l’assignatura. Es a dir, a la
nota mitjana de les proves parcials s’afegirà fins dos punts.

(b) Anar a l’examen final

Per a aquells alumnes que no triïn el sistema d’avaluació continuada hi ha les dos
convocatòries següents:

• Primera Convocatòria: JUNY: inclou tot el contingut de l’assignatura
Comptabilitat II.

• Segona Convocatòria: SETEMBRE: inclou tot el contingut de l’assignatura
Comptabilitat II.

En tots els casos l’avaluació dels continguts de l’assignatura es farà a través de:
Un tipus de prova que farà referència als continguts teòrics i pràctics del
programa de l’assignatura. I que constarà de qüestions obertes o tancades,
resolució de casos pràctics i interpretació de resultats.

ACLARIMENT

Un alumne que en principi hagués optat pel sistema d’avaluació continuada, en
funció dels resultats obtinguts, podrà  realitzar l’examen final de les assignatures:
Tècniques d’Organització i Gestió Empresarial, Comptabilitat I , Comptabilitat II.
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5. Calendari de proves  per a l’opció d’avaluació continuada

Data Prova Teoria - Pràctica

Desembre * Temes: 1,2,3
11 de febrer de 2005 Temes 4,5
Abril  * Temes 6,7,8
16 de juny de 2005 Temes 9,10,11

*  La data  de la prova s’avisarà amb una antelació de quinze dies.
Les dates de les proves de febrer i juny s’estableix en la Guia de L’Estudiant de
l’Escola i coincideix amb la convocatòria de febrer o juny.

 6. Funcionament de les classes pràctiques

Els alumnes formaran grups de 3 persones per tal de desenvolupar exercicis de
simulació dels moviments econòmics i financers interns i externs d’una empresa
fictícia creada per ells mateixos.

La informació inicial serà definida en la primera classe pràctica i s’actualitzarà
d’acord amb els continguts de l’assignatura, segons les dades del manual d’exercicis
i segons les indicacions dels professors de l’assignatura.

En cada sessió de classe de pràctica DOS grups presentaran a tots els estudiants
el seu treball. La data de presentació del treball d’un dels dos  grups s’assigna des
de començament del curs i l’altre grup s’escollirà a l’atzar en cada classe de
pràctiques. Els treballs del primer grup hauran de ser revisats pels professors
abans de la seva presentació en la classe.

Important:  No es pot canviar de grup de classe teòrica o pràctica.
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7. Horaris de classes i tutories

Primer Semestre.

Professor: Reinel Tobo Medina

Dia Mati Tarda Modalitat Aula Grup
Pràctica

Tutories

Dimarts 17-18’30 Pràctica 11 15 - 17
Dimecres 11-13’30 17-19’30 Teoria 11 9 -11;  15 - 17
Divendres 11-12’30 Pràctica 11
Divendres 12’30-14 Pràctica 11
Divendres 17-18’30 Pràctica 11

GGP * 9 – 11; 15 - 17

* Els alumnes han d’inscriure els seus respectius grups de pràctica (grup de 3
estudiants) en l’aplicació GGP ( Gestió de Grup de Pràctiques) disponible a la plana
web de l’EUIS

Segon Semestre.

Professora: Montserrat Peiró i Alemany

Dia Mati Tarda Modalitat Aula Grup
Pràctica

Tutories

Dilluns
Dimarts 17-18’30 Pràctica 10 10-11 i 19-20
Dimecres 11-13’30 17-19’30 Teoria 11 10-11 i 19,30-

20,30
Divendres 11-12’30 Pràctica 11
Divendres 12’30-14 Pràctica 11
Divendres 17-18’30 Pràctica 11

*
10-11

* Al començar el segon semestre s’avisarà sobre aquest punt.

8. Material de l’assignatura

• En la intranet :diferents documents i informacions.
• En el Servei de Fotocopies de l’Escola : Dossier d’exercicis pràctics.
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