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Escola Universitària                                     
d'Informàtica de Sabadell 
Emprius,2 
08202 Sabadell (Barcelona 
 
 
 
Assignatura: AMPLIACIÓ DE TÈCNIQUES D’ ORGANITZACIÓ I GESTIÓ EMPRESARIAL 

Curs: 2002-2003 

Professor: Montserrat Peiró Alemany.  

Despatx: 228; Tel: (93)7287745; A/e: montserrat.peiro@uab.es;  bústia correus núm.: 50.  

DEPARTAMENT D’ ECONOMIA DE L’EMPRESA 

 
OBJECTIUS: 
 
Partint del fet que l’alumne coneix el procés comptable bàsic de l’empresa, la forma 
d’elaboració dels principals estats comptables de síntesi, les classes de costos i els criteris i 
sistemes d’imputació; es tractarà d’aprofundir en l’estudi de les diferents operacions 
relacionades amb l’estructura  econòmica i financera de l’empresa i ampliar els coneixements 
de comptabilitat de costos. 
 
CONTINGUTS: 
 
 
Tema 1. La memòria i l’anàlisi dels estats comptables de l’empresa. 
 

1. Objectius i contingut de la memòria. Models de presentació de la memòria 
2. El quadre de finançament. 
3. El model de comptes de pèrdues i guanys analític. 
4. Concepte i tipus d’anàlisi dels estats comptables de l’empresa. 

 
Tema 2. Model de costos basat en activitats ABC ( Activity Based Costing). 
 

1. Descripció del model de gestió per activitats. 
2. Activitats, processos i inductors del cost. 
3. Activitats principals i auxiliars 
4. Disseny i implementació d’un sistema de costos ABC 
5. Avantatges i inconvenients del model ABC. 

 
Tema 3. Els costos estàndard: 
 

1. Concepte i necessitat dels costos estàndard. 
2. Objectius dels costos estàndard. 
3. Tipus de costos estàndard. 
4. Mètodes de determinació: càlcul del cost unitari estàndard d’un producte. 
5. Avantatges i limitacions dels costos  estàndards. 
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Tema 4: Càlcul i anàlisi de desviacions: 
 

1. Concepte i utilitat de les desviacions. 
2. Principals tipus de desviacions: en costos directes, en indirectes, en vendes etc. 
3. Models d’anàlisi de desviacions segons el sistema de costos utilitzat. 
4. Càlcul de marges i resultats incloent-hi les desviacions. 
5. Informe sobre les desviacions. 

 
Tema 5: Els costos estàndard i la confecció de pressupostos. 
 

1. Planificació empresarial 
2. Procés d’elaboració de pressupostos: objectius i característiques. 
3. Tipus de pressupost: rígids i flexibles, pressupost basat en activitats , pressupost base 

zero, etc. 
4. Els pressupostos operatius i l’articulació pressupostaria. 
5. Els estats financers previsionals 
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MATERIAL COMPLEMENTARI. 
 
Material específic de l'assignatura a disposició dels alumnes al servei de fotocòpies de l'Escola: 
 
  * Exercicis d’ Ampliació de Tècniques d’Organització i Gestió Empresarial  
 
Pels temes que ho requereixin es facilitarà material bibliogràfic o exercicis complementaris. 
 
 
AVALUACIÓ DELS CONEIXEMENTS DE L'ASSIGNATURA. 
 
Hi ha dos camins per aprovar  l’assignatura: 
 
1. L’alumne pot aprovar l’assignatura mitjançant un sistema d’avaluació continuada si la nota 
mitjana dels dos exàmens parcials realitzats al llarg del curs és de 5 punts. 
 
* Dades de realització dels exàmens teòric pràctics: 
 
Finals de novembre :           Examen temes  1,2,3   
Tercera setmana de gener:  Examen temes    4,5 
 
 
* Les proves o exàmens parcials representen el 80% del total de la nota de l’assignatura. 

 
* L’ assistència i participació en el desenvolupament de les classes pràctiques representa el 
20% del total de la nota de l’assignatura. Es a dir, la realització individual d’exercicis proposats 
al final de cada tema del programa de l’assignatura. Els criteris d’avaluació dels exercicis són 
els següents: 
 
 1.  Sistematització i ordre en la presentació de les solucions. 
 2.  Lliurament  dels  exercicis en les dades assenyalades en cada cas. 
 

 



 3 

* Es requereix  l’assistència i participació en les classes teòriques i pràctiques per tal de tenir 
opció a l’avaluació continuada. 
 
 
2. Per a aquells alumnes que no superin l’assignatura pel sistema d’avaluació continuada hi ha 
les dos convocatòries següents: 
 
* Examen Primera Convocatòria: FEBRER: inclou tot el contingut de l’assignatura. 
* Examen Segona Convocatòria:  JUNY: inclou tot el contingut de l’assignatura. 
 
 
HORARI DE CONSULTES (TUTORIES). 
 

Dia Tutories 
Dilluns 17-19 
Dimarts 10-11;18-19 
Dimecres 10-11 
Divendres 10-11 

 
 


