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El metode comptable Principi de la duahtat i anahsi complable de les lransa"Clllns
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Assignatura
I INTRODUCCIÓ A.LA. COMPT ABILrr AT GeNERAL I

PROGRAMA.

T~m.4,

Registre complable de les transaecions de I'empresa el comple ('onceple I mecamslIICS
de limeionalllenl

T~m. S.

La t(lfInaciú, la delcnl1lnaClo I la IfIlerpn'lauo del lesullal complable ('oneepte I analisl
deis seus componenls La relacIo ingressos-despcses 1:1 pruces de regulanl/.aelo
comptable
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Ttma 6,

I.a lilrmaeió, prescntació i inlerpretació deis comptes anuals Crileris d'ordenacllI deis
seus elements

LH'TURES D'INTRODUCClO A LA COMPT ABIUTAT Departamenl d'l:conolllla
de l'Empresa de la lIAB Bellaterra. 1994
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RESllM TEMÁ1U:

El programa d'lntroducció a la Comptabilitat General que es presenta te com a objectiu
estudiar la problemitica derivada de la realitat económica de I'empresa a traves del
registre i la valoració de les seves transaccions i relacions financeres Es pretén que
I'alumne conegui el procés comptable básic de I'empresa. i elabori els principals comptes
anuals aplicant el, principis comptables i e1smodels normalitzats.

PLA GENERAL DE (,OMPTABIUTAT RcialDccrel 1ó43/1990, de 20 de dcscmhre
(B OE 22 de desembre de I<)<)(J)Edicio en calala PLA (jENI.RAI. 1>1-.
{:OI'ill'J'ABllITl\l McGraw-HilVlnteramericana de España, S A , 20na
edicio Madrid 1994

CAÑIBANO CALVO, L, <:ont~bili4ªd _.~Ra!!~iu;ºlltªbJe¡je la_reah<lad ecullolluca
Ediciones Piramide, S.A. Madrid I<)<)(J.Sa edicio

El desenvolupament del contigut de I'assignatura parteix d'una breu introducció sobre
I'empresa i el seu entom, i de I'analisi de la funció de la comptabilitat com a sistema de
registre de I'activitat económica. per analitzar posteriorment les transaccions básiques de
I'empresa i estudiar elsinstruments de registre comptable que intervenen en el procCs
comptable A continuició es procedeix a I'estudi económic-comptable del resultat
empresarial i de la lormaeió deis comptes anuals

PROGRAMA

eAÑIBANO, lilA GONZALO. practicas de contabilidª-I! Ediciones Pinlmlde, S A
Madrid 1990, 3a edició

SAEZ TORRECILLA. A, Contªllil!d~dº~~.r~ Volum I Mc<iraw-Ilill/lnteramericana
de España. S A. Madrid 199\ 3a edició

SAEZ TORRECILLA, A. Cª!!9~_-pr~lK:~4~_~Q!lJªIl!!!~<!$~Il~rªLVolum I Mc(iraw
Hill/lnteramericana de España. S A . Madrid 1991 3a edició

T~mal.
El paper de "empresa en I'activitat económica general

l"~mal,
El registre i la eaptació de I'activitat economica la. comptabilitat La normalització
eomptable

tlttI\TJ~RIAUJ)Jy1fL.J~_M~NIAR\

Material especilic de I'assignatura a disposició deis alumnes al servei de lotocoples de la
heultat

- EXERClClS O' INTROUlICClO A LA CUMPTABlUTAT (jENI:RAI.
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Pels temes que ho requerei"in es facilitará material bibliográtic o e"ercicis
complementaris

AVALUA('IO DElS CONEIXEMENTS DE l'ASSIGNATURA

Per a I'avaluació deis conei"ements de I'assignatura 110marbritará un sistema d'avaluació
en base a

al La participació activa. individual o en grupo en les c1asses de teoria i en el comentari i
rcsolucio deis e"ercicis que setmanalrnent es proposin

hl La presentació obligatoria. individual o en grupo deis e"ercicis assenyalats pels
prolcssors

el La realitlació individual de les proves escrites que es realitzin Aquestes proves tenen
com a linalitat avaluar els coneillernents teórics i práetics ,deis continguts de
I'assignatura

La nota tinal del curs s'obtindra deis promig de les notes de les proves teóriques i
práctiques letes durant el semestre. més la qualificació de la participació en les c1asses
teoriques ipráctiques que sera eom a má"im 0.5 punts de la nota final

Per promitjar les notes de les proves teóriques i practiques caldra obtenir en cada una
d'elles una qualiticació minima de 4 punts

Al-I!\[:!LJ'ºN~ID~~ACIONS PRACTIOUES.-ºLJUllClOJliAMEJliI DE
l'ASSIGNAllJRA

~
I .t:!Qrari~de c!lmulte:! l!Y1ori~~

Els prolessors han lixat un horari setmanal per atendre els alumnes en aquelles consultes
relacionades amb la matéria de I'assignatura Es demana als alumnes siguin el má"im
respectuosos d'aquest horari

PRon:SSOR tHORARI TlITORIF.S
TClcsa lIoM:1i

dimarts 12-13,30 Ii divClldlcs 1200-13.30 h

Joan Marin

dimecres 18-19 h

Manuel Martinel

dilluns 9,30-10,30 h

Jordi Mestre

dilluns 18-19 h.

PereOrtin

dilluns 10.10-12 h idijous 1UO-Il h

Ma!.!.daSola

dill1arls i diinus I::! 11 lO h

"crran lIrcÍla

llll1l1:ucs 1h. \lI IX h

I'slc\'c Van IIl'IJI1lll'1I

llnous dl' 111 10· 1, 10 h

hl1ma Vilardcll

dimarts 12 h-I3 ..l0 h. i di"cndrcs 10.30·1:! h

3

2 Oas~s iIr~ballsJlJªcti~s
Els alumnes podran constituir grups d'un ma,!im !le 'i. persones per a la realitzacio deis
e"ercicis práctics ¡deis treballs de "assignalura

3 fl!.I!v.!.s !leAll!pde ~I¡I.1iStl

No es pot canviar de grup de c1asse ni de grup de c1asse praclica Nomes seran adlllcsos
els canvis. verifieats per la Secretaria de la !'aeullat Quan hi hagi algun eas espeCial
necessáriament ha de ser eonsultat amb els prolessors
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