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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 de 
dos o 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. 
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 Horaris i organització  
 
1. Les classes relatives al software de comptabilitat general es realitzaran a l’aula 

d’informàtica de la facultat els dimecres de 15 a 18 h. El professor Robert Gonfaus 
organitza i imparteix aquestes sessions cada dilluns dels mesos d’octubre a març del curs 
acadèmic 2004/05, exclòs el període d’exàmens.  

 
2. Durant el curs acadèmic 2004/05 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.  

 
 

Dia Horari i lloc Contingut Professorat 

5 d’octubre de 2005 15 a 18 
Aula  

Presentació  
Recursos documentals 

Imma Vilardell
Diego Prior 

15 a 16 
Biblioteca 

Ciències Socials
Descobrir la biblioteca Personal de la 

biblioteca 19 d’octubre de 2005 

16 a 18 
Aula 21  Software comptabilitat R. Gonfaus 

15 a 16 
Aula 

Termini per triar grup i 
tema  

Com estructurar el treball 
Imma Vilardell

26 d’octubre de 2005 
16 a 18  
Aula 21  Software comptabilitat R. Gonfaus 

Software comptabilitat 2, 9, 16, 23 i 30 de 
novembre; 7, 14 i 21 de 

desembre de 2005.  
11 i 18 de gener; 21 i 28 

de febrer de 2006 

15 a 18  
Aula 21  Abans del 7 de desembre 

caldrà lliurar els objectius i 
el pla del treball 

Robert 
Gonfaus 

26 d’abril de 2005  Termini màxim per al 
lliurament de treballs  

3 de maig de 2005 15 a 18  
Aula  

Recursos per a l’exposició 
pública de treballs A concretar 

17, 24 i 31 de maig de 
2005 

15 a 18 
Aula  

Exposició i defensa pública 
dels treballs Tots 

A concretar  Prova software R. Gonfaus 
 
 
 
Sistema d’avaluació 

Per a l'avaluació dels coneixements de l'assignatura hom arbitrarà un sistema d'avaluació en 
base a: 
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a) La participació activa en les classes de software de comptabilitat i la realització de les 
proves corresponents: 40% de la nota global. 

b) La  realització i presentació obligatòria del tema escollit: 60% 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 (25%) 
- L’exposició del tema que serà valorada pels companys de l’assignatura (10%) 
- L’assistència a la presentació dels diferents treballs (5%) 

 
La part de software i la part del treball s’avaluen per separat i cal un mínim de 3 punts en cada 
una d’elles per fer el promig. Els alumnes que no superin l’assignatura a la convocatòria de 
juny 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. Les qualificacions de cada una de les parts superiors a 
cinc es guarden per a la convocatòria de setembre. 

 

Consideracions sobre el treball a fer 
Donar resposta als mínims establerts en la descripció del tema és indispensable per obtenir 
una qualificació d’aprovat en la part del treball. El tutor valorarà si s’acompleixen aquests 
mínims o no. 

El calendari relacionat amb el treball és: 
 
26 d’octubre Termini per triar grup i tema 

7 de desembre Termini màxim per lliurar i comentar amb el tutor els 
objectius i el pla de treball 

26 d’abril Termini per lliurar el treball 
Del 17 d’abril al 31 de maig Exposició i defensa dels treballs 

L’alumne haurà de lliurar tres còpies del treball. 

 
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   
Magdalena 
Monserrat   

Pere Nicolàs   
Diego Prior   
Gonzalo Rodríguez Dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 i 

divendres de 9 a 2/4 d’11 
Dimarts de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 i 
divendres de 9:50 a 11:50 

Magda Solà Dimecres de 12 a 2/4 de 2 i 
divendres de 2/4 d’11 a les 12 

Dimarts de 2/4 de 5 a 6 i dimecres 
de 12 a 2/4 de 2 
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Immaculada 
Vilardell 

Dilluns i dimecres de 2/4 d’11 a 
les 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 
 

Títol:  
ANÀLISI DE L’ADAPTACIÓ D’UNA NORMA (O NORMES) INTERNACIONALS 
DE COMPTABILITAT 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Fer una anàlisi comparada de la norma o normes triades i dels pronunciaments 
específics de la UE, tot indicant els aspectes comuns i aquells que presenten més 
diferències 

• Determinar les implicacions comptables de l’adaptació de la norma triada. 
• Canvis en la normativa comptable de l’estat espanyol i en la informació 

comptable de síntesi que comporta l’adaptació de la norma triada. 
• Obtenir les conclusions de l’anàlisi. 

 
 

Títol:  
PREDICCIÓ DEL FRACÀS EMPRESARIAL I INDICADORS FINANCERS. 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Obtenir informació comptable  d’empreses que passen per un període de crisi i 
també d’empreses viables. 

• Adequar la informació per tal de facilitar la seva comparació. 
• Realitzar una anàlisi comparativa (benchmark) entre els dos grups d’empreses 

dissenyant una anàlisi que inclogui els indicadors més adients. 
• Obtenir les conclusions de l’anàlisi. 
• Plantejar possibles vies de solució dels problemes detectats. 

 
 

Títol:  
LA REVELACIÓ D'INFORMACIÓ DE LES EMPRESES ALS INFORMES ANUALS 
(L’alumne, previ acord amb el professor, pot triar el tipus d’informació que vol 
analitzar: informació sobre intangibles, mediambiental, segmentada o altres)  

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de respondre a les 
preguntes següents: 

• Definir el tipus d'informació que es vol analitzar i les seves característiques. 
• Verificar quina quantitat d'informació revelen les empreses (sobre intangibles, 

mediambiental, ...) 
• Verificar de què depèn la major o menor informació proporcionada per les 

empreses (en relació a la dimensió, sector, o altres variables) 
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• Obtenir les conclusions de l’anàlisi. 
 
 
 

Títol:  
LA REVELACIÓ D'INFORMACIÓ A LA WEB DE LES EMPRESES SEGONS EL 
DOCUMENT EMÈS PER L'AECA (ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE 
COMPTABILITAT I AUDITORIA) AL RESPECTE. 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Sintetitzar i adaptar el document d'AECA per tal que permeti l'anàlisi pràctica de 
les webs de les empreses 

• Triar la mostra d’empreses a analitzar. 
• Verificar quin tipus d'informació revelen una mostra d'empreses tenint com a 

base el document d'AECA 
 
 
 
 
CONTROL DE GESTIÓ 
 

Títol:  
INDICADORS DE GESTIÓ I QUADRES DE COMANDAMENT EN EMPRESES 
PRIVADES I ORGANISMES PÚBLICS 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Recollir quadres de comandaments de diferents empreses i sectors. 
• Classificar els indicadors que apareixen en el quadres.  
• Verificar fins a quin punt els continguts que les propostes teòriques queden 

recollits en els casos analitzats.   

 
Títol:  
PLANTEJAMENT D’OBJECTIUS I ESTABLIMENT DE SISTEMES D’INCENTIUS 
PER A DIRECTIUS 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Recollir diferents experiències de sistemes d’incentius. 
• Analitzar la seva funció i les variables que integra. 
• Verificar fins a quin punt els plantejament que les propostes teòriques 

propugnen queden recollits en els casos analitzats 
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COMPTABILITAT PÚBLICA 
 

Títol:  
GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA DELS ENS PÚBLICS 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Obtenir informació comptable  (pressupostària, patimonial i econòmica) d’un 
grup d’ens públics.  

• Adequar-la per tal de facilitar la seva comparació. 
• Realitzar una anàlisi comparativa (benchmark). 
• Obtenir les conclusions de l’anàlisi, detectant punt forts i febles de cada 

organisme. 
• Plantejar possibles vies de solució dels problemes detectats. 

 
 

Títol:  
ANÀLISI ECONÒMICA I FINANCERA DEL SECTOR PÚBLIC: EL CAS DE LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES. 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Redefinir el significat de les ratios financeres habituals en el cas dels comptes 
públics. 

• Comparació de la situació econòmica i financera de dues institucions a partir de 
l’aplicació de les ratios anteriors.  

 
 
 
 
ANÀLISI ECONÒMICO-FINANCERA 
 

Títol:  
INCIDÈNCIA DEL CANVI EN EL COST DEL FINANÇAMENT ALIÈ EN LA 
RENDIBILITAT I ENDEUTAMENT DE LES EMPRESES. PERÍODE 1990-2000 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de respondre a les 
preguntes següents: 

• En quina mesura l’evolució del cost del finançament aliè ha contribuït a la 
millora de la rendibilitat de les empreses del sector escollit? 

• Com ha variat l’endeutament de les empreses en el període estudiat i en relació 
amb l’evolució del cost del finançament? 
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Títol:  
ANÀLISI ECONÒMICO-FINANCERA DE L'EMPRESA MATRIU RESPECTE AL 
GRUP CONSOLIDAT 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• Redefinició de les ràtios financeres habituals utilitzades per a l'anàlisi dels 
comptes individuals, adaptant-les als grups d'empreses 

• Diferències en les principals ràtios construïdes per a la matriu i el grup 
consolidat, analitzant alguns exemples 

 
 
COMPTABILITAT DE SOCIETATS 
 

Títol:  
ASPECTES COMPTABLES DE LES FUSIONS D’EMPRESES 

En aquest treball l’alumne, com a mínim, hauria de ser capaç de tractar les qüestions 
següents: 

• El balanç de fusió. 
• Valoració de les accions a bescanviar. 
• Comptabilitat de la fusió 
• Exemples de fusió 

 
 
 

ALTRES TEMES RELACIONATS AMB LA COMPTABILITAT, ELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ O LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES QUE SUGGEREIXI 
L’ESTUDIANT 
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