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OBJECTIUS: 
 
Estudiar la problemàtica econòmico-financera derivada de les operacions corrents i de capital realitzades per 
l'empresa i les seves interrelacions. Es pretén que l'alumne conegui i interpreti aquestes operacions , apliqui els 
criteris de valoració escaients en la comptabilització de les diferents magnituds econòmico- financeres, i conegui 
la seva incidència en la determinació dels comptes anuals. 
 
En el desenvolupament del contingut de l'assignatura es parteix del fet que l'alumne coneix el procés comptable 
bàsic de l'empresa, els instruments de registre i la forma d'elaboració dels principals estats comptables de síntesi. 
Així doncs, es tracta d'aprofondir en l'estudi de les diferents operacions relacionades amb l'estructura econòmica 
i financera de l'empresa. 
 
 
CONTINGUTS: 
 
1º. Estudi econòmico- comptable de les fonts de finançament bàsic propi. 
 
2º. Estudi econòmico- comptable de les fonts de finançament bàsic aliè. 
 
3º. Estudi econòmico- comptable de les inversions permanents. 
 
4º. Estudi econòmico - comptable del circulant: Existències i passius financers corrents. 
 
5º. La Memòria: Objectius i contingut. 
 
6º. L'anàlisi dels estats comptables de l'empresa: l'anàlisi patrimonial, l'anàlisi financera i l'anàlisi econòmica. 
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Madrid 1995. 4ª edició. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA: 
 
CAÑIBANO CALVO,L. i J.A. GONZALO ANGULO, Prácticas de contabilidad  
Ediciones Piràmide, S.A. Madrid 1996, 5ª edició. 
 
SÁEZ TORRECILLA, A., Casos prácticos de contabilidad general. Volum 2. McGraw-Hill/ Interamericana de 
España, S.A. Madrid 1995 4ª edició. 
  
MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
Material específic de l'assignatura a disposició dels alumnes al servei de fotocòpies de l'escola: 
  * Detall del programa de l'assignatura 
  * Exercicis de COMPTABILITAT II 
* Pels temes que ho requereixin es facilitarà material bibliogràfic o exercicis complementaris. 
* Possibilitat d'utilitzar programes informàtics de comptabilitat per a la resolució dels exercicis pràctics. 
 
CONSIDERACIONS PRACTIQUES DE FUNCIONAMENT DE L'ASSIGNATURA: 
 
* Classes i treballs pràctics: 
 
Els alumnes constituiran grups d'un màxim de 4 persones per a la realització dels exercicis pràctics i dels treballs 
de l'assignatura. 
 
 
 
* Grups de classe pràctica: 
 
GRUP MATI DILLUNS 13,30-14,45 Cognoms A-H 
GRUP MATI DIVENDRES 12-13,15 Cognoms I-Z 
GRUP TARDA DILLUNS 19,45- 21 Cognoms A-H 
GRUP TARDA DIJOUS 19,45- 21 Cognoms  I-Z 
 
No es pot canviar de grup de classe pràctica. Quan hi hagi algun cas especial necessàriament ha de ser consultat 
amb els professors de l'assignatura. 
 
* Horaris de consultes (tutories): 
 
Horari setmanal per atendre els alumnes en aquelles consultes relacionades amb la matèria de l'assignatura. 
 
Professor Dies Hores Despatx 
Montserrat Peiró Dilluns  

Dimecres 
Divendres 

12-13 
17-21 
10,30-12 
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AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA: 
 
La valoració del seguiment de l'assignatura es farà a partir de: 
 
a)  La participació activa en les classes de teoria  i en el comentari i resolució dels exercicis que setmanalment es 
proposin. 
b) La presentació obligatòria, individual o en grup dels exercicis assenyalats pel professor. Els diferents grups 
presentaran  els exercicis que deuran ser corregits i comentats en les hores de tutoria abans de la seva exposició a 
classe. 
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c) La realització i presentació d’exercicis al final de cadascun dels temes  ( Nota màxima 2 punts de la nota final 
). 
d)  La realització  individual de les proves escrites al final del semestre. 
Aquestes proves tenen com a finalitat avaluar els coneixements teòrics i pràctics dels continguts de l'assignatura. 
Al final del semestre es proposarà una prova de continguts teòrics i una de continguts pràctics.  Per aprovar cal 
obtenir en cada una d'elles una qualificació mínima de 5 punts. 
La nota final del curs s'obtindrà la qualificació mitjana de les notes de les proves de continguts teòrics i pràctics, 
més la qualificació de les classes pràctiques que serà com a màxim 1 punt de la nota final. 


