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AVALUACIÓ DELS CONElXEMENTS

DE L'ASSIGNATURA

Per a I'avaluació deis coneixements de I'assignatura hom arbritani un sistema d'avaluació en
base a:
a) La participació activa, individual o en grup, en les classes de teoria i en el comentari i
resolució deIs exercicis que setmanalment es proposin.

PROGRAMA

b) La presentació obligatória, individual o en grup, deis exercicis assenyalats pels
professors.
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c) La realització individual de les proves escrites que es realitzin. Aquestes proves tenen
com a finalitat avaluar els coneixements teórics i practics deIs continguts de
I'assignatura.

RESUM TEMÁ TIC
El programa de Comptabilitat General que es presenta té com a objectiu estudiar la
problematica economico-financera derivada de les operacions corrents i de capital
realitzades per I'empresa i les seves interrelacions. Es pretén que I'alumne conegui i
interpreti aquestes operacions, apliqui els criteris de valoració escaients en la
comptabilització de les diferents magnituds economico-financeres, i conegui la seva
incidencia en la determinació deis comptes anuals.
En el desenvolupament del contigut de I'assignatura es parteix del fet que I'alumne eoneix el
procés comptable basic de I'empresa, els instruments de registre i la forma d'elaboraeió deis
principal s estats comptables de síntesi. Així dones, es traeta d'aprofondir en "estudi de les
diferents operaeions relaeionades amb I'estructura económica i financera de I'empresa.

La nota final del curs s'obtindra deis promig de les notes de les proves teó~ca i practica,
més la qualificació de la participació en les c1asses teóriqucs i practiqucs quc será com a
maxim 0,5 punts de la nota final.
Per promitjar les notes de la prova teórica i practica caldra obtenir en cada una d'elles una
qualificació mínima de 4 punts.
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Estudi económico-comptable de les fonts de finan~ament basic propio
Els recursos propís, els ingressos a distribuír en diferents exercicis, i les
provisions per a riscs i despeses.

Tema 2.

Estudi económico-comptable de les fonts de finan~ament basie alié. Els
emprestits per obligacions. Elleasing.

TemaJ.

Estudi económico-comptable
de les ¡nversions permanents.
Correccions de valor de I'ímrnobilitzat: amortizacions, pro~'ísions í
revaloritzaeions.

Tema 4.

Estudi económico-comptable del circulant. La problemática
estoes. Els actius i passius financers eorrents

TemaS.

La memoria Objectius continguls.

Tema

l. (Iasses i treballs pniclícs.
Els alumnes constiruiran grups d'un m~xí.!1.u!~-2Jl_~n_(,tn~s
per a la realització deis
exercicis practíes i deis treballs de I'assignatura.
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No es pot canviar de grup de c1asse ni de grup de c1asse pnictica. 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
3. Horaris de consultes1.!YLorí§)
Els professors han fixat un horari setmanal per atendre c1s alumnes en aquelles
consuhes relacionades amb la materia de l'assignalUra Es (kmana als alumnes siguin
el nuixim respectuosos d'aquest horarí.
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BÁSICA.

CAÑIBANO CLAVO, L., Contabilidad Analisis contable de la realidad económjca.
Ediciones Pirámide, S.A., Madrid 1995, 7a. ediciÓ.
SAEZ TORRECILLA, A.,Contabilid~.
Volum 2. McGraw-HiII/lnterame-ricana
de Espai'la, S.A., Madrid 1996. 4a. edició.
PLA GENERAL DE COMPTABILITAT. Reia! Decret 1643/1990, de 20 de desembre.
(B.O.E. 22 de desembre de 1990).
Edició en catala: PLA GENERAL DE COMPTABlLITAT 1991. MC.Graw-HiIl
Ilnteramericana de Espai'la, S.A., Madrid 1994. 20na. edíció.

BIBLlOGRAFIA

COMPLEMENTÁRIA

i

CAÑIBANO, L. J.A. GONZALO, Prácticas de contabilidad. Ediciones Piramide, S.A.
Madrid 1990, 3a. edició.
SAEZ TORRECILLA, A., ~racticos
de contabilidad general. Volum 2. McGraw-HilI
Ilnteramericana de Espai'la. S.A., Madrid 1996. 4a. edició.

MATERIAL COMPLEMENTARJ
Material específic de I'assignatura a disposició deis alumnes al servei de fotocópies de la
Facultat:
DETALL DEL PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA DE COMPT ABILlT AT
GENERAL.
EXERCICIS DE COMPT ABILlT AT GENERAl.
Pels temes que ho requereixin es facilitara material bibliognific o exercicis complemenlaris.
DISTRIBUCIÓ TEMPORAL
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