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 DEPARTAMENT D’ ECONOMIA DE L’EMPRESA 

 
 
1. Descripció de l’assignatura:  
 
L’assignatura Tècniques d’Organització i Gestió Empresarial pretén introduir a l’alumne a la 
metodologia comptable impartint els conceptes fonamentals i dotar-lo d’un conjunt de 
capacitats conceptuals, competències i habilitats que li permetin assolir un doble objectiu 
general. 
 
• Per una banda conèixer i entendre les diferents fases del procés comptable bàsic necessari 

per obtenir els estats financers fonamentals d’una empresa. 
• Proveir  a l‘alumne d’un conjunt de tècniques per calcular, valorar, imputar els costos de 

l’empresa i la determinació de marges i resultats, amb la finalitat d’establir un sistema de 
control intern d’explotació. 

 
 
2. Continguts: 
 
2.1. 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. Concepte i mecanismes 
                   de funcionament. El procés comptable bàsic. 
 
Tema 5. Formació, determinació i interpretació del resultat comptable. 
                                        
2.2. 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. 
 
SÁEZ TORRECILLA, A., (2002) Contabilidad General. Volum 1. McGraw-Hill/Interamericana de 
España, S.A., Madrid  5ª. edició. 
 
SÁEZ TORRECILLA, A., (2002)  Casos prácticos de contabilidad general. Volum 1. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid  5ª. 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. 
 
 
 
4. Criteris d’avaluació: 
 
  
L’avaluació contínua dels estudiants, en que a més a més dels coneixements adquirits de la 
matèria, s’haurà de valorar també l’actitud col·laboradora i de participació en  el 
desenvolupament de l’assignatura tant en les sessions de teoria com en les de practica, 
l’actitud amb els companys, la realització i lliurament els exercicis i treballs de l’assignatura. 
 
En concret: 
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• 60% de la nota final correspondrà als exàmens parcials  de l’assignatura. Es proposen 
quatre proves parcials a realitzar: novembre,  gener,  d’abril i juny.  

 
La nota mínima de cadascuna de les proves parcials del curs serà de 4 punts 
 
 
• 40% de la nota restant es reparteix de la forma següent: 
 

5% Assistència periòdica a tutoria. 
10% Participació activa a les sessions pràctiques setmanals. 
15% Treballs dels seminaris de teoria o pràctica. 

5% Actitud positiva en vers la matèria de l’assignatura. 
5% El lliurament dels treballs en les dades establertes. 

 
Per aprovar l’assignatura serà necessari obtenir una nota mínima de 5 punts. 
 
 
 
5. Calendari de proves  per a l’avaluació continuada.  
 
Primera Convocatòria: Avaluació continuada. 
 

Data Proves 
Dimecres 22 de novembre Temes: 1,2,3 
Dimecres 24 de gener Temes 4,5 
Dimecres 25 d’abril Temes 6,7,8 
Dijous 14 de juny Temes 9,10,11 

 
Segona Convocatòria : Mes de juliol inclou tot el contingut de l’assignatura. 
 
 
6. Funcionament de les classes pràctiques 
 
 Constitució grups de quatre alumnes per a la resolució i exposició dels diferents exercicis.  
 
Les classes pràctiques desdoblades es desenvoluparan així: 
 
Al començament de cada semestre del curs s’explicarà als alumnes els elements necessaris i 
essencials pel plantejament i resolució dels diferents exercicis. 
 
Els alumnes es repartiran en els diferents grups i els professors s’encarregaran de guiar-los.  
 
Un cop acabat el treball, en cada sessió un o més grups exposarà i analitzarà els exercicis a 
classe.  
 
Prèviament els alumnes integrants dels grups  assistiran a la tutoria per comentar els seus 
exercicis amb els professors. 
 
 
7. Horaris de tutories : 
 
 
Dolores Martínez López ( Grup tarda 50) Montserrat Peiró Alemany ( Grups mati 10-20) 
Dies Hores Dies Hores
Dimecres 19:30-20:30 Dimarts 10-13
Divendres 18:30-19:30 Dimecres 10-11
  Divendres 10-11
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Molt important : NO ES POT CANVIAR DE GRUP  
 
 
8. Material de l’assignatura: 
 
En la intranet de l’Escola Web de l’assignatura :diferents documents i informacions. 
 


