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Idioma de impartición
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2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150
horas).
Grupo 41, 1S, GECO(Campus Extens)
Primer semestre
Castellano

Profesores
Profesores

Horario de atención al alumnado
Hora de inicio Hora de fin

Rosario Concepción Raquel

11:00h

12:00h

Día

Fecha inicial

Fecha final

Despacho

Jueves

23/09/2013

26/09/2014

DB-117

Herranz Bascones
raquel.herranz@uib.es

Titulaciones donde se imparte la asignatura
Titulación
Grado en Economía

Carácter
Obligatoria

Curso
Tercer curso

Estudios
Grado

Contextualización
Aquesta és l’única assignatura obligatòria de l’àrea de comptabilitat al vigent pla d’estudis de Grau en
Economia. Està situada al primer semestre del tercer curs.
La comptabilitat és una ciència econòmica que, utilitzant una metodologia específica, identifica, interpreta,
valora i registra els fets econòmics. A partir d’aquest registre, elabora i comunica informació als usuaris.
Aquesta informació pot ésser objecte d’anàlisi per tal de conèixer el passat, la situació present i la posible
evolució futura de l’entitat.
L’objectiu general d’aquesta assignatura és que l’alumnat pugui comprendre la informació financera
subministrada per les empreses, com a instrument per al coneixement i la presa de decisions d’assignació de
recursos, sense que hi hagi una profundització intensa.
Amb tal finalitat, l’assignatura s’estructura en els següents blocs temàtics:
I. Fonaments.
II. El model comptable bàsic.
III. Normativa comptable.
IV. Anàlisi i interpretació de la informació comptable.
Per l’alumnat que vulgui completar la seva formació en la matèria, el pla d’estudis ofereix una asignatura
optativa, Comptabilitat, situada al segon semestre del tercer curs. Aquesta ofereix l’oportunitat d’abordar
l’estudi en profunditat d’operacions econòmiques de les empreses, la seva valoració, i la seva incidència en
1/7
Fecha de publicación: 23/09/2013
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.

©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico
Asignatura
Grupo
Guía docente
Idioma

2013-14
20621 - Análisis de la Información
Contable
Grupo 41, 1S, GECO
B
Castellano

la informació comptable agregada. D’aquesta manera, l’alumnat pot obtenir una formació comptable molt
útil per a qui pretengui fer feina en l’àmbit de la gestió d’empreses.

Requisitos
Esenciales
Són convenients coneixements del llenguatge econòmic i de les operacions del món empresarial.

Recomendables
Són convenients coneixements del llenguatge econòmic i de les operacions del món empresarial.

Competencias
L’assignatura Anàlisi de la Informació Comptable pretén contribuir al desenvolupament de competències
especifiques de la matèria, i a d’altres pròpies del Grau en Economia.

Específicas
1. Capacitat d’elaborar, analitzar i interpretar la informació econòmica i financera de les empreses..
2. Capacitat per a utilitzar la informació econòmica i financera de l’empresa en la presa de decisions..
3. Capacitat d’utilitzar adequadament el vocabulari, els fonaments i la normativa reguladora de la
comptabilitat..
4. Identificar les fonts d’informació econòmica rellevants i el seu contingut..

Genéricas
1. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor..
2. Aplicar a l’anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d’instruments tècnics.

Contenidos
Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre blocs o parts.
El primer bloc, FONAMENTS, està format per tres temes sobre el context i la necessitat de la información
comptable, la història, el concepte, la classificació i el mètode comptable.
El segon bloc, MODEL COMPTABLE BÀSIC, es compon de quatre temes. S'analitzen les magnituds
econòmiques de riquesa i renda i com s'interpreten, es valoren i registren els fets comptables que els afecten.
També com s'elabora informació comptable agregada i es tanca el cicle comptable complet.
El tercer bloc, NORMATIVA COMPTABLE, està format per dos temes on s'analitza la normativa mercantil,
civil i fiscal que afecta a la comptabilitat, la normalització comptable general i l'estructura i fonaments de la
norma comptable bàsica, el Pla General de Comptabilitat.
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El quart bloc, ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE, es centra en el
coneixement dels principals estats comptables i dels instruments per a la seva anàlisi i interpretació de
rendibilitat, econòmica-patrimonial i financera.

Contenidos temáticos
I. FONAMENTS
1. L'empresa i la informació comptable
2. Evolució històrico-doctrinal de la comptabilitat
3. Comptabilitat: concepte, classificació i mètode
II. EL MODEL COMPTABLE BÀSIC
4. Riquesa i renda
5. Els fets comptables i el principi de dualitat
6. La representació comptable: el compte i els llibres de comptabilitat
7. L'agregació a través de l'elaboració dels estats comptables
III. LA NORMATIVA COMPTABLE
8. Normativa general sobre comptabiitat i normalització comptable
9. El marc conceptual de la comptabilitat espanyola: el Pla General de Comptabilitat
IV. ANÀLISIS I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
10. Els estats comptables i la seva anàlisi
11. Anàlisis de la rendibilitat
12. Anàlisi econòmica
13. Anàlisi financiera

Metodología docente
Per a facilitar i afavorir el treball no presencial i autònom de l'alumnat, l'assignatura es treballarà a través de
Campus Extens, amb la utilització de la plataforma educativa.
Per mitjà de les eines telemàtiques disponibles:
a. Es posaran a l'abast de l'alumnat materials i recursos per a facilitar la comprensió dels continguts:
presentacions de l'assignatura, articles, lectures, exercicis pràctics, enllaços a documents i pàgines web.
b. Es pondrán realizar tutories electròniques a través de l’e-mail.
c. Es dinamitzarà la participació del grup, es fomentarà la col·laboració, i es mantindrà l'organització del
treball individual i col.lectiu.
La metodologia inclou una sèrie de procediments. Quant a les activitats de treball presencial es basen en
classes magistrals teòriques i pràctiques de grup gran, classes pràctiques de grup mitjà on s'avaluarà la
participació, i avaluacions específiques com exàmens parcial i final, i treball final.
D'altre banda el treball autònom de l'alumnat ha de permetre l'estudi dels continguts teòrics, la resolución
d'exercicis pràctics i la preparació dels exàmens.

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad

Nombre

Descripción

Clases teóricas

Mètode expositiu o Grupo grande (G) Exposició dels continguts teòrics amb exemples pràctics per mitjà de
classes magistrals
presentacions i explicacions. Normalment, l'alumnat disposarà del text de
la presentació amb anterioritat al desenvolupament de cada tema, a fi que
realitzi una primera lectura que el posi en contacte amb els continguts.
Les classes teòriques inclouen un component pràctic. Incorporen i
combinen exercicis pràctics resolts pel professor, amb la finalitat de
que l'alumnat pugui resoldre posteriorment d'altres exercicis a les clases
pràctiques de grup mitjà.

Clases prácticas

Pràctiques
presencials

Evaluación

Examen Final

Evaluación

Examen parcial

Evaluación

Treball final.

Grupo
mediano (M)

De forma integrada en les classes teòriques, s'inclouen pràctiques per a
afavorir la participació activa de l'alumnat sobre el tema objecte d'estudi,
així com la seva aplicació a situacions concretes. Això comprén des
dels continguts més teòrics fins a les aplicacions pràctiques en forma
d'exemples, supòsits i estudis de cas.
De forma conjunta amb les classes teòriques, s'avaluarà la participació en
un 10% de la nota. Es guarda la puntuació obtinguda pel setembre.

Grupo grande (G) Examen final dels continguts teòrics dels temes 8 a 13, mitjançant una
prova teòrica de resposta breu i la resolució d'un exercici pràctic d'anàlisi
comptable. És recuperable a la convocatòria de setembre. Compta un 40%
de la nota final. S'ha de treure una nota mínima de 4 a cadascuna de les
parts per tenir dret a aprovar l'assignatura. Si l'alumne suspén l'assignatura
però té aprovat el final, es guarda la nota obtinguda pel setembre.
Grupo
mediano (M)

Examen parcial a finals de novembre dels continguts dels temes 1 a 7
mitjançant una prova teòrica de resposta breu (compta un 30 % de la nota
del parcial) i la resolució d'un exercici pràctic de Model Comptable Bàsic
(70 % de la nota del parcial). Recuperable el setembre. Compta un 30% de
la nota final. S'ha de treure una nota mínima de 3 al teòric i de 4 al pràctic
per tenir dret a aprovar l'assignatura. Si l'alumne suspén l'assignatura però
té aprovat el parcial, es guarda la nota obtinguda pel setembre.

Grupo grande (G) El 20% de la nota final de l'assignatura sortirà d'un treball en grup d'estudi
de cas d'anàlisi de la informació comptable d'una empresa.
El lliurament és previst per a la darrera setmana de classes.
Treball en grup. Es valorarà el rigor i l'originalitat dels treballs, l'adient
aplicació dels coneximents adquirits, i en especial l'aportació personal i
crítica. Es tindrà en compte també l'exposició concisa i precisa de les idees.
Es guarda la puntuació obtinguda fins el setembre.
Qualsevol tipus de plagi és terminantment prohibit i suposarà el suspens
a l'assignatura.

Actividades de trabajo no presencial
Modalidad

Nombre

Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudi dels continguts
teòrics

L'alumnat ha d'analitzar i estudiar els continguts teòrics de l'assignatura, i preparar els
exàmens parcials i final.
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Descripción
L'alumnat ha de resoldre els exercicis pràctics que seran discutits a les classes practiques
de grup mitjà.
També ha de preparar exposicions a classe i el treball d'estudi de cas d'anàlisi de la
informació comptable d'una empresa.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo
Modalidad

Nombre

Horas

Actividades de trabajo presencial
Clases teóricas
Clases prácticas
Evaluación
Evaluación
Evaluación

Mètode expositiu o classes magistrals
Pràctiques presencials
Examen Final
Examen parcial
Treball final.

Actividades de trabajo no presencial
Estudio y trabajo autónomo individual
Estudio y trabajo autónomo en grupo

Estudi dels continguts teòrics
Resolució de qüestions teòriques i de
casos pràctics

Total

ECTS

%

60

2.4

40

32
21
3
2
2

1.28
0.84
0.12
0.08
0.08

21.33
14
2
1.33
1.33

90

3.6

60

45
45

1.8
1.8

30
30

150

6

100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
Mètode expositiu o classes magistrals
Modalidad
Técnica
Descripción

Clases teóricas
Técnicas de observación (No recuperable)
Exposició dels continguts teòrics amb exemples pràctics per mitjà de presentacions i explicacions.
Normalment, l'alumnat disposarà del text de la presentació amb anterioritat al desenvolupament de cada
tema, a fi que realitzi una primera lectura que el posi en contacte amb els continguts. Les classes teòriques
inclouen un component pràctic. Incorporen i combinen exercicis pràctics resolts pel professor, amb la
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finalitat de que l'alumnat pugui resoldre posteriorment d'altres exercicis a les clases pràctiques de grup
mitjà.
Criterios de evaluación
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Pràctiques presencials
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Clases prácticas
Técnicas de observación (No recuperable)
De forma integrada en les classes teòriques, s'inclouen pràctiques per a afavorir la participació activa de
l'alumnat sobre el tema objecte d'estudi, així com la seva aplicació a situacions concretes. Això comprén
des dels continguts més teòrics fins a les aplicacions pràctiques en forma d'exemples, supòsits i estudis de
cas. De forma conjunta amb les classes teòriques, s'avaluarà la participació en un 10% de la nota. Es guarda
la puntuació obtinguda pel setembre.
Es valorarà la participació activa de l'alumnat en la realització dels exercicis pràctics.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Examen Final
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Evaluación
Pruebas objetivas (Recuperable)
Examen final dels continguts teòrics dels temes 8 a 13, mitjançant una prova teòrica de resposta breu i la
resolució d'un exercici pràctic d'anàlisi comptable. És recuperable a la convocatòria de setembre. Compta
un 40% de la nota final. S'ha de treure una nota mínima de 4 a cadascuna de les parts per tenir dret a
aprovar l'assignatura. Si l'alumne suspén l'assignatura però té aprovat el final, es guarda la nota obtinguda
pel setembre.
L'examen teòric té un pes del 30% i consisteix en varies preguntes de resposta breu.
L'examen pràctic compte un 70% del total i consisteix en la resolució d'un cas pràctic d'anàlisi comptable.
Si l'alumne suspèn l'assignatura però té aprovat el final, es guarda la nota obtinguda pel setembre.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Examen parcial
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Evaluación
Pruebas objetivas (Recuperable)
Examen parcial a finals de novembre dels continguts dels temes 1 a 7 mitjançant una prova teòrica
de resposta breu (compta un 30 % de la nota del parcial) i la resolució d'un exercici pràctic de Model
Comptable Bàsic (70 % de la nota del parcial). Recuperable el setembre. Compta un 30% de la nota final.
S'ha de treure una nota mínima de 3 al teòric i de 4 al pràctic per tenir dret a aprovar l'assignatura. Si
l'alumne suspén l'assignatura però té aprovat el parcial, es guarda la nota obtinguda pel setembre.
L'examen teòric té un pes del 30 % i consisteix en una sèrie de preguntes de resposta breu.
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L'examen pràctic consisteix amb un exercici complet del model comptable bàsic que pesa un 70 % de la nota.
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario B

Treball final.
Modalidad
Técnica
Descripción

Criterios de evaluación

Evaluación
Trabajos y proyectos (No recuperable)
El 20% de la nota final de l'assignatura sortirà d'un treball en grup d'estudi de cas d'anàlisi de la informació
comptable d'una empresa. El lliurament és previst per a la darrera setmana de classes. Treball en grup.
Es valorarà el rigor i l'originalitat dels treballs, l'adient aplicació dels coneximents adquirits, i en especial
l'aportació personal i crítica. Es tindrà en compte també l'exposició concisa i precisa de les idees. Es guarda
la puntuació obtinguda fins el setembre. Qualsevol tipus de plagi és terminantment prohibit i suposarà el
suspens a l'assignatura.
El treball final, que té un pes del 20% de la nota final, consisteix en l’aplicació pràctica dels continguts
estudiats en la part d’anàlis comptable a una empresa real.
Aquest treball s’ha de realizar en grup de com a màxim 5 intengrants.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
Bibliografía básica
SOCIAS, A.; HERRANZ, R.; PONS, D.; HORRACH, P.; JOVER, G.; LLULL, A.; PERELLÓ, M. (2013):
Contabilidad financiera. El modelo contable básico. Ed. Pirámide.
SOCIAS. A.; HORRACH, P.; HERRANZ, R.; JOVER, G.; LLULL, A. (2008): Contabilidad Financiera: el
PGC de 2007. Ed. Pirámide.
ARCHEL, P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S. y CANO, M. (2010): Estados contables: elaboración, análisis
e interpretación. Tercera edición. Ed. Pirámide.
Bibliografía complementaria
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES (2010). Ed. Pirámide.
Otros recursos
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