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PRO G R A 11A
Tema 2. El registre i la captaci6 de l'activitat econbmica:

la comptabilitat. La normalitzaci6 comptable.

del
seus

El

arup Profe8sor
: 01 Ec Al l. Vilardell I R. Tobo I T. 8o~~:
:..J!l...lLBIP. Orti!LL~R~._T=o=bo~ :
: 02 Ec :
: 03 ADE M. SoUL_T_. _8o_B_c_h :
: 02 ADE M. SolA I R. Tobo I T. 808cb :
: n.º-l._A_P_~_~lLI.!._1I~8treI R. Tobo I F. Ureña :
: 01 ADE Bl: J. Marin :
: 50 Ec Al: :
: 50 ADE Al: F. Ureña :
: 50 Ec BI: :
: 50 ADE Bl: J. Me8tre I J. Marin :

Tema 3.

Tema 4.

Tema 5.

La representaci6 comptable de la riquesa empresa
rial: el balan~. Estructura econbmica i estructura
financera. criteris de valoraci6 i d'ordenaci6 deis
seus elements.

Anllisi i registre comptable de les transaccions de
l'empresa: el compte. Concepte i mecanismes de
funcionament. El procés comptable blsic.

La formaci6, la determinaci6 i la interpretaci6
resultat comptable. Concepte i anllisi deis
components. La relaci6 ingressos-despeses.
procés de regularitzaci6 comptable.

RESUM TEllATIC

Tema 6. El procés comptable blsic. Les operacions més
habituals de la circulaci6 econbmica de 1'empresa.

El programa d'Introducci6 a la Comptabilitat General que es
presenta técom a objectiu estudiar la problemltica derivada
de la realitat econbmica de l'empresa a través del registre
i la valoraci6 de les seves transaccions i relacions

financeres. Es pretén que l'alumne conegui el procés
comptable bAsic de 1'empresa, i elabori els principals
comptes anuals aplicant els principis comptables i els
models normalitzats.

BIBLIOGRAFIA BlSICA.

CARIBANO CALVO, L., Contabilidad.
realidad econbmica. Ediciones
1990, 5a. edici6.

AnAlisis

PirAmide,

contable de la

S.A. , MadrId

El desenvolupament del contingut de l'assignatura parteix
d'una breu introducci6 sobre l'empresa i el seu entorn, i de
l'anllisi de la funci6 de la comptabilitat com a sistema de
registre de l'activitat econbmica, per analitzar
posteriorment les transaccions blsiques de 1'empresa i
estudiar els instruments de registre comptable que
intervenen en el procés comptable. A continuaci6 es
procedeix a l'estudi econbmic-comptable del resultat
empresarial i d'algunes de les operacions més habituals en
la circulaci6 econbmica de l'empresa.

SAEZ TORRECILLA, A., Contabilidad General. Volum 1. McGraw
Hill/Interamericana de Espafta, S.A., Madrid 1991. 3a.
edic16.

PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reial Decret 1643/1990, de 20
de desembre. (B.O.E. 22 de desembre de 1990).
Edici6 en catall: PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 1991. Mc

Graw-Hill/Interamericana de Espafta, S.A., Madrid 1991.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.
avaluar els coneixements tearics i practics

continguts de l'assignatura.

deIs

La nota final del curs s'obtindra del promig de les notes
de les proves tebrica i practica, més la qualificaci6 de
la participaci6 en les classes tebriques i practiques que
sera com a maxim 0,5 punts de la nota final.

CAAIBANO, L. i J.A. GONZALO, Prácticas de contabilidad.
Ediciones pirAmide, S.A., Madrid 1990, 38: edici6.

SAEZ TORRECILLA, A., Casos prácticos de contabilidad general.
Volum 1. McGraw-Hill/Interamericana de Espafta, S.A.,
Madrid 1991. 3a. edici6. Per promitjar les notes de la prova tebrica

caldra obten ir en cada una d'elles una
mlnima de 4 punts.

i practica
qualificaci6

MATERIAL COMPLEMENTARI.

Material especlfic de l'assignatura a disposici6 deIs alumnes
al servei de fotocbpies de la Facultat: ALTRES CONSIDERACIONS PRaCTIQUES DE FUNCIONAMENT DE L'ASSIG

NATURA.

- DETALL DEL PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA D'INTRODUCCI6 A LA
COMPTABILITAT GENERAL.

- EXERCICIS D'INTRODUCCI6 A LA COMPTABILITAT GENERAL.
LECTURES D'INTRODUCCI6 A LA COMPTABILITAT GENERAL.

Pels temes que ho requerixin es facilitara material biblio
grafic o exereicis complementaris.

1. Classes ! treballs practics.

Els aluanes constituiran grups d'un maxim de ! persones per
a la realitzaci6 deIs exercicis practics i deIs treballs de
l'assignatura.

3. Canvis de ~ de elasse.

AVALUACI6 ~ CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA.

Per a l'avaluaci6 deIs coneixements de l'assignatura hoa
arbitrara un sistema d'avaluaci6 en base a:

No es pot canviar de grup de classe ni de grup de classe
practica. Només seran admesos els canvis verificats per la
Secretaria de la Facultat. Quan hi hagi algun cas especial
necessariament ha de ser consultat amb els professors.

2. Horaris de consultes (tutories).

Els professors han fixat un horari setmanal per atendre el.
alumnes en aquel les consultes relacionades amb la mataria
de l'assignatura. Es demana als alumnes siguin el maxia
respectuosos d'aquest horario

les
deIs

escrites que
a finalitat

grup, en
resoluci6

individual de les proves
Aquestes proves tenen coa

realitzaci6
realitzin.

La
es

La participaci6 activa, indiviual o en
classes de teoria i en el comentari i

exercicis que setmanalment es proposin.

La presentaci6 obligatbria, individual o en grup, deIs
exercieis assenyalatspels professors.

b)

a)

c)
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PROFUSOR

Tere_ Bo.eh

HORARI TUTORIU

dillun. i divendre. 10,30 - 12

J08n llarln

Jordi Me.t:re dillun.

6 - 7

6 - 7

Pere Ortln

Magda 8011

Reinel Tobo

Ferr6n Ure"a

dillun. i di.eere.

di.art. i dijou.

dijou. 12 - 13
divendre. 9 - 11

di••ere. 6 - 7

10,30 - 12

10,30 - 12

I~ VUardell d1aecre. i divendre. 10,30 - 12
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