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Prerequisits

El màster inclou en el segon any unes pràctiques obligatòries perquè l'alumne pugui posar en pràctica els
coneixements sobre normativa comptable, fiscal i d'auditoria de comptes adquirits durant el primer curs. Les
Practiques Externes I tenen una durada de 300 hores i el seu desenvolupament permeten a l'alumne la
implementació dels coneixements teòrics a partir de casos reals en el treball de la comptabilitat i l'auditoria de
comptes. Les pràctiques es formalitzen mitjançant un conveni de col·laboració la signatura o entitat i es
realitza un seguiment detallat de les activitats de l'alumne a través del tutor nomenat per l'adreça del
programa.

Objectius

Aquestes pràctiques tenen un doble objectiu. D'una banda facilitar que l'alumne pugui posar en pràctica els
coneixements comptables, fiscals i d'auditoria adquirits durant el primer any del màster i, per una altra, posar a
l'estudiant en contacte amb la realitat pràctica de l'exercici professional en l'àmbit de la comptabilitat, la
fiscalitat i l'auditoria de comptes.

Aquestes pràctiques estan encaminades al fet que l'alumne duu a terme tasques de suport en les signatures
d'auditoria (preauditorías, preparació de papers de treball, etc) i, en cas de despatxos d'assessorament
comptable-fiscal la col·laboració en la preparació de tancaments comptables i fiscals.

Competències

Analitzar i interpretar la informació econòmica-financera i no financera emesa per qualsevol tipus
d'organització amb l'objectiu de prendre decisions, retre comptes i demostrar transparència des d'una
postura ètica i de desenvolupament sostenible.
Aplicar les normes tècniques d'auditoria als processos d'auditoria dels comptes anuals individuals i
consolidats, així com a altres processos i operacions que s'han de sotmetre a l'auditoria de forma
obligatòria.
Treballar en equips multidisciplinaris i adaptar-se a entorns canviants.

Resultats d'aprenentatge
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Resultats d'aprenentatge

Demostrar capacitat de fer treballs dauditoria en equips multidisciplinaris i en contextos empresarials
diferents.
Identificar els aspectes clau de la informació financera duna entitat per establir els processos de
preauditoria i auditoria.
Identificar la documentació necessària per a preparar lauditoria de qualsevol tipus dentitat.
Reconèixer les diferències entre les auditories dentitats de caràcter general dempreses de sectors
regulats.
Treballar en equips multidisciplinaris i adaptar-se a entorns canviants.

Continguts

El contingut del prácticum serà variable i dependrà de l'empresa d'acolliment. En qualsevol cas el tutor
acadèmic cuidarà i revisarà periòdicament de les activitats realitzades per l'estudiant.

Metodologia

L'oferta de pràctiques es realitzarà de la següent forma:

Des de la coordinación del programa a través de convenis amb empreses i institucions vinculades amb el
Col·legi d'Economistes de Catalunya (es poden consultar al web del programa)

L'assignació es realitzarà a través d'entrevistes individuals entre alumnat i coordinació on es tindrà en compte
la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic, el perfil de l'estudiant i els requisits que puguin establir les
firmes

El tutor acadèmic assignat realitzarà un seguiment de les activitats de l'alumne a través de contactes regulars
amb l'alumne i el seu tutor a l'empresa.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Reunions amb el tutor academic UAB 3 0,12 2, 5

Tipus: Supervisades

Estancia en l'empresa i realització d'activitats pràctiques 294 11,76 1, 2, 3, 5

Tipus: Autònomes

Preparació d'informes i lectures 3 0,12 5

Avaluació

El sistema d'avaluació constarà de tres parts:

- Valoració de l'informe elaborat per l'alumne: 60% (aquesta valoració la realitzarà el tutor de la UAB assignat)

- Informe tutor empresa: 20%

- Informe tutor UAB amb la valoració del seguiment de les pràctiques: 20%
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Informe tutor acadèmic UAB 20% 0 0 5

Informe de l'estudiant (valorat per tutor UAB) 60% 0 0 1, 2, 3, 4

Informe tutor empresa 20% 0 0 1, 5

Bibliografia

A determinar en cada prácticum
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