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El practicum en comptabilitat recull un conjunt d’activitats a l’entorn de les assignatures 
relacionades amb la comptabilitat i els sistemes de gestió i de control comptable. En aquest 
sentit, l’objectiu global del practicum és aportar una major coherència als diferents itineraris 
que agrupen els crèdits optatius. Els objectius de l’assignatura es poden agrupar en dos grans 
apartats, objectius de coneixements i objectius d’habilitats: 
 
Objectius de coneixements 
 

1. Que l’alumne conegui, a nivell d’usuari, el software de comptabilitat general, per 
això, una part de la docència (4,5 crèdits) s’imparteix a l’aula informàtica on un 
professor organitza activitats i coordina el procés d’aprenentatge de programes 
informàtics de comptabilitat empresarial.  

2. Que alumne aprofundeixi en un tema actual relacionat amb la comptabilitat amb 
l’elaboració tutoritzada d’un treball. Hom pretén que l’alumne sigui capaç de buscar, 
analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa comptable, financera, 
econòmica, social i legal rellevant en l’àmbit empresarial per tal d’emetre informes i 
judicis sobre situacions concretes. 

 
Objectius d’habilitats 

1. Reforçar la capacitat per a treballar en equip i experimentar les estratègies que donen 
millors resultats.  

2. Incrementar el domini de les tècniques de documentació, de recerca d’informació tècnica 
i de les bases de dades existents. 

3. Millorar les capacitats de comunicació, tant oral com escrita.  
4. Planificar i organitzar el treball propi i en equip 
5. Aplicar les eines informàtiques i el llenguatge matemàtic i estadístic al tractament i 

elaboració de la informació  de caràcter económic. 
 
Recomanació 
Es recomana cursar aquesta assignatura en el segon cicle de la titulació i, a ser possible, amb 
posterioritat o, en tot cas, de forma simultània a les assignatures de comptabilitat troncals i 
obligatòries que contempla el pla d’estudis vigent. 
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 Horaris i organització  
 
1. Les classes relatives al software de comptabilitat general es realitzaran a l’aula 

d’informàtica de la facultat els dimecres de 15 a 18 h durant el primer semestre del 
curs (setembre – desembre).  

2. Els alumnes, organitzats en grups de treball de dos o tres components, trien un tema en el 
qual volen aprofundir, i reben l’ajuda d’un professor per tal de definir el programa de 
treball, els objectius que es volen assolir, les fons bibliogràfiques i documentals que 
caldrà consultar i, en el seu cas, les possibles bases de dades existents. 

 
3. També, durant el curs, es faran unes sessions metodològiques amb diferents professors 

per tal de planificar les activitats del treball professional i de donar suport sobre aspectes 
específics: pla de treball, fonts bibliogràfiques i documentals, bases de dades existents, 
estratègies d’elaboració del treball, instruments estadístics, etc.  

 
4. Calendari essencial: 
 

Dia Horari i lloc Contingut Professorat 

23 de setembre de 2009 

15 a 18 
Seminari B1-1068 

Departament 
Economia de 

l’Empresa  

Presentació assignatura i 
inici classes software 

Imma Ruiz 
Gonzalo 

Rodríguez 

30 de setembre: 7, 14 i 21 
d’octubre de 2009 

15 a 18 
Aula: Sala C. 

Ciències Socials   
Software comptabilitat Immaculada 

Ruiz 

28 d’octubre de 2009 
15 a 18 

Aula: Sala C. 
Ciències Socials 

Sessió de tutoria i 
seguiment  

Recursos documentals 
Diego Prior 

4, 11, 18 i 25 de 
novembre; 2, 9, 16 i 23 
de desembre de 2009 

15 a 18 
Aula: Sala C. 

Ciències Socials  
 

Software comptabilitat Immaculada 
Ruiz 

17 de febrer de 2010 16 a 18 
(a determinar) 

Sessió de tutoria i 
seguiment 

Com estructurar el treball 

Gonzalo 
Rodríguez 

24 de març de 2010 15 a 18 Sessió sobre recursos 
estadìstics (Gretl) 

Gonzalo 
Rodríguez 

29 i 30 de juny de 2010 

Seminari 
Departament 
Economia de 

l’Empresa 

Presentació pública dels 
treballs Tots 

7 de setembre de 2010 

Seminari 
departament 
Economia de 

l’Empresa 

Presentació pública dels 
treballs Tots 
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Sistema d’avaluació 

Per a l'avaluació dels coneixements de l'assignatura hom arbitrarà un sistema d'avaluació en 
base a: 

a) La participació activa en les classes de software de comptabilitat i la realització de les 
proves corresponents: 40% de la nota global. 

b) La  realització i presentació obligatòria del tema escollit: 60% de la nota global. 
La qualificació de la realització i exposició del treball serà valorada a partir de quatre 
ítems: 
- El contingut i presentació del tema que seran valorats pel tribunal (60%) 
- La metodologia de treball que serà valorada pel tutor (32,5%). En particular, la 

presentació de la proposta de treball en el termini (màxim 09/12/09) i condicions 
previstes es valora en un 10%. 

- L’exposició del tema que serà valorada pels companys de l’assignatura (2,5%) 
- L’assistència a la presentació dels diferents treballs (5%) 

 
La part de software i la part del treball s’avaluen per separat i cal un mínim de 4 punts en cada 
una d’elles per fer el promig. Els alumnes que no superin l’assignatura a la convocatòria de 
juny hauran de tornar a fer una prova de software de comptabilitat o bé hauran de refer el 
treball sobre el tema escollit a partir de les indicacions que els donin tant el tribunal que el 
valora com el tutor, o ambdues coses. Les qualificacions de cada una de les parts superiors a 
cinc es guarden per a la convocatòria de setembre. 

 

Consideracions sobre el treball a fer 

Donar resposta als mínims establerts en la descripció del tema és indispensable per obtenir 
una qualificació d’aprovat en la part del treball. El tutor valorarà si s’acompleixen aquests 
mínims o no per tal acceptar la presentació pública del treball. 

El calendari relacionat amb el treball és: 

11 de novembre de 2009 
Termini màxim per lliurar la fitxa del treball amb el tema, 
objectius i fonts d’informació al professor Gonzalo Rodríguez 
qui assignarà el tutor. 

9 de desembre de 2009 Termini màxim per lliurar i comentar amb el tutor la proposta 
de treball 

7 de juny de 2010 Termini de lliurament dels exemplars del treball al tutor 

29 i 30 de juny de 2010 Presentació i exposició pública dels treballs 

2 de setembre de 2010 Termini per lliurar el treball a la convocatòria de setembre 
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Tutories 

En les sessions de tutoria el professorat que organitza el practicum atendrà als estudiants i 
tutoritzarà els treballs corresponents. L’horari de les tutories és el següent: 
 

Professorat Primer semestre Segon semestre 
Carmen Pilar Martí 
CarmenPilar.Marti@uab.cat 

Dimarts de 12 a 2 
Dijous de 12 a 1 

Dimarts de 12 a 2 
Dijous de 12 a 1 

Magdalena Montserrat 
magdalena.monserrat@uab.cat 

Dijous de 10:30 a 12:00 
Divendres de 10:30 a 12:00 

Dilluns de 10:30 a 12:00 
Dimarts de 10:30 a 12:00 

Soledad Moya 
Soledad.moya@uab.cat 

Dilluns de 10.00 a 11.30 
Dimecres de 10.00 a 11.30 

Dilluns de 10.00 a 11.30 
Dimecres de 10.00 a 11.30 

Diego Prior 
Diego.prior@uab.cat 

Dimarts: 09:00 a 10:30. 
Divendres: 10:30 a 12:00  

Gonzalo Rodríguez 
Gonzalo.rodriguez@uab.cat 

Dilluns de 9:00 a 10:30 
Divendres de 10:30 a 12:00 Dilluns de 10:30 a 13:10 

Immaculada Ruiz 
Imma.ruiz@uab.cat Dimarts: 15:30 a 16:30  

John Slof 
EricJohn.Slof@uab.cat Dimarts de 2/4 d’1 a les 2 Dimarts de 2/4 d’1 a les 2 

Esteve Van Hemmen 
Stefan.vanHemmen@uab.cat Dijous de 10 a 1 Dijous de 10 a 1 
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