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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22505 - Comptabilitat
Crèdits 2,4 de presencials (60 hores) 3,6 de no presencials (90 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 2S, GRLA (Campus Extens 50)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Rosario Concepción Raquel

Herranz Bascones
raquel.herranz@uib.es

12:00h 13:00h Dimecres 22/09/2014 11/09/2015 DB-117

Contextualització

La comptabilitat és una ciència econòmica que utilitzant una metologogia específica, identifica, interpreta,
valora i registra els fets econòmics, eleborant i comunicant informaciò periòdica als usuaris, que pot ser
analitzada per conèixer el passat, la situació present i la possible evolució futura de l'entitat.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'estudiant pugui comprendre, interpretar i analitzar la
informació financera subministrada per l'empresa, com a instrument per la presa de decisions.

Amb tal finalitat s'estudiaran els fonaments de la comptabilitat de l'empresa, la metodologia bàsica, el
procès comptable, l'aplicació del procés a exercicis anuals, l'elaboració d'estats comptables i les tècniques i
instruments mes freqüentment utilitzats per a la seva anàlisi.

Requisits

Recomanables
Si bé l'assignatura parteix d'un nivell zero, i no es necessiten coneixements previs, tan sols és convenient un
cert coneixement del llenguatge econòmic i de les operacions del món empresarial

Competències
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Les competències de l'assignatura es refereixen tant a competències específiques, com a genèriques establertes
en el pla d'estudis i es relacionen esencialment amb l'anàlisi d'una empresa, la gestió econòmica i comptable
de la mateixa i la presa de decisions en aquesta àrea, així com a la capacitat d'interpretació de dades.

Específiques
* Capacitat de conèixer la metodologia bàsica del procés comptable i la normativa comptable general, per

desenvolupar la capacitat d'interpretar i analitzar informació econòmica i financera de les empreses.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en quatre blocs o parts.

El primer bloc, FONAMENTS, està format per tres temas els objectius dels quals són situar la comptabilitat
en el seu context econòmic i la necessitat de la informació comptable, estudiar el seu origen i evolució i oferir
les primeres pinzellades sobre la seva definició i el mètode que utilitza.

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, així com s'elabora informació comptable agregada i es tanca el cicle comptable complet d'un exercici
econòmic.

El tercer bloc, NORMATIVA COMPTABLE, està format per dos temes que serveixen com a nexe d'unió amb
el bloc anterior 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.
Ho completa un tema més sobre l'elaboració dels comptes anuals del PGC.

El quart bloc, ANÀLISIS I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE, inclou quatre temes
que es centran en el coneixement dels principals estats comptables i dels instruments per a la seva anàlisi i
interpretació.

Continguts temàtics
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 (MCB)
4. Riquesa i renda
5. Els fets comptables i el principi de dualitat
6. La representació comptable: la compte i els llibres de comptabilitat
7. L'agregació a través de l'elaboració dels estats comptables

III. LA NORMATIVA COMPTABLE. EL REGISTRE D'OPERACIONS Y ELS COMPTES ANUALS
8. Normativa sobre comptabilitat

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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9. El Pla General de Comptabilitat. Del MCB al PGC
10. L'elaboració del comptes anuals al PGC

IV. ANÀLISIS I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
11. Introducció a l'anàlisi comptable. Objectius, metodologia, instruments i limitacions
12. Anàlisi de l'activitat. el comportament de ingressos i despeses. El marge brut sobre vendes
13. Anàlisi de la posició financera. Anàlisi estàtica i dinàmica
14. Anàlisi dels resultats. Les rendibilitats

Metodologia docent

La metodologia inclou una sèrie de procediments. Quant a les activitats de treball presencial es basen en classes
magistrals teòriques i classes pràctiques amb participació activa dels alumnes, i avaluacions específiques com
examens parcial i final.

D'altre banda el treball autònom de l'alumnat ha de permetre l'estudi dels continguts teòrics, la resolució
d'exercicis pràctics i la preparació dels examens.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Mètode expositiu o
classes magistrals

Grup gran (G) Presentació del continguts teòrics amb exemples pràctics, de
l'assignatura per part del professor.

30

Classes pràctiques Pràctiques
presencials

Grup gran (G) Mitjançant la resolució d'exercicis s'exemplifiquen els
continguts teòrics, per que els alumnes puguin desenvolupar
posteriorment altres exercicis

20

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen final dels temes 8 a 14 mitjançant una prova teòrica
de resposta breu i la resolució d'un o varis exercicis pràctics.
Compta un 40 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima de
4 per tenir dret a aprovar l'assignatura. Es guarda la puntuació
obtinguda fins el juliol. Es recuperable al període d'avaluació
extraordinària de juliol.

3

Avaluació Examen parcial Grup gran (G) Examen parcial dels temes 1 a 7 mitjançant una prova teòrica
de resposta breu i la resolució d'un exercici pràctic. Compta
un 40% de la nota. S'ha de treure una nota mínima de 3
per tenir dret a aprovar l'assignatura. Es guarda la puntuació
obtinguda fins el juliol. Es recuperable al període d'avaluació
extraordinària de juliol.

2

Avaluació Lliurament d'un
treball en grup

Grup gran (G) Treball basat en la aplicació pràctica del continguts dels temes
11 a 14 al cas de una empresa real. Compta un 20% de la nota
i no es recuperable. Es guarda la puntuació obtinguda fins el
juliol.

El treball es realitzarà en grup. Es valorarà el rigor, l'adient
aplicació dels coneixements adquirits, la presentació y, si
escau, l'exposició en classe. Qualsevol tipus de plagi és
terminantment prohibit i suposarà el suspens del treball.

5
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
El lluirament és previst per a la darrera setmana de classes.

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi dels fonaments
teòrics

L'alumnat haurà d'analitzar i estudiar els continguts teòrics de l'assignatura 30

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les
avaluacions

L'alumnat haurà de preparar els continguts teòrics i pràctics per les
avaluacions referides als examens parcial i final.

15

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Resolució d'exercicis
pràctics i de preparació del
treball final

L'alumnat haurà de resoldre els exercicis pràctics de forma individual i
preparar en grup el treball final d'aplicació al cas d'una empresa real.

45

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

A la taula del present apartat es descriu per a cada modalitat d'avaluació el procediment corresponent.

NOTAS:

L'alumne que suspengui l'assignatura a la convocatòria de juny, només podrà presentar-se a les activitats que
són recuperables i que tingui suspesas (parcial, final o ambdos).

La puntuació obtinguda durant el curs de les activitats que siguin no recuperables es tindran en compte en el
període d'avaluació extraordinari de juliol.

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Examen final dels temes 8 a 14 mitjançant una prova teòrica de resposta breu i la resolució d'un o varis

exercicis pràctics. Compta un 40 % de la nota. S'ha de treure una nota mínima de 4 per tenir dret a aprovar
l'assignatura. Es guarda la puntuació obtinguda fins el juliol. Es recuperable al període d'avaluació
extraordinària de juliol.

Criteris d'avaluació Examen teòric i pràctic on s'avaluaràn els coneixements adquirits als temes 8 a 14.
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Consta d'una prova teòrica amb preguntes de resposta breu i la resolució d'un o varis exercicis pràctics. S'ha de
treure una nota mínima de 4 per tenir dret a aprovar l'assignatura.

Si es suspen es pot recuperar al període d'avaluació extraordinária. En cas d'aprovar es guarda la nota d'aquest
examen fins al juliol.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Examen parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Examen parcial dels temes 1 a 7 mitjançant una prova teòrica de resposta breu i la resolució d'un exercici

pràctic. Compta un 40% de la nota. S'ha de treure una nota mínima de 3 per tenir dret a aprovar l'assignatura.
Es guarda la puntuació obtinguda fins el juliol. Es recuperable al període d'avaluació extraordinària de juliol.

Criteris d'avaluació Examen teòric i pràctic on s'avaluaràn els coneixements adquirits dels temes 1 a 7.

Consta d'una part teòrica amb preguntes de resposta breu i la resolució d'un exercici pràctic. S'ha de treure una
nota mínima de 3 per tenir dret a aprovar l'assignatura.

Si es suspen es pot recuperar al període d'avaluació extraordinária. En cas d'aprovar es guarda la nota d'aquest
examen fins al juliol.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Lliurament d'un treball en grup

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (no recuperable)
Descripció Treball basat en la aplicació pràctica del continguts dels temes 11 a 14 al cas de una empresa real. Compta un

20% de la nota i no es recuperable. Es guarda la puntuació obtinguda fins el juliol. El treball es realitzarà en
grup. Es valorarà el rigor, l'adient aplicació dels coneixements adquirits, la presentació y, si escau, l'exposició
en classe. Qualsevol tipus de plagi és terminantment prohibit i suposarà el suspens del treball. El lluirament
és previst per a la darrera setmana de classes.

Criteris d'avaluació Presentació d'un treball basat en l'estudi de casos. Consisteix en l'aplicació pràctica dels continguts estudiats al
bloq IV, Análisis de la informació comptable, al cas d'una empresa real.

El treball s'ha de realitzar en grup.

No es recuperable. En cas d'aprovar es guarda la nota d'aquesta evaluació fins al juliol.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

La bilbiografia serveix per fer el seguiment dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura

Bibliografia bàsica

Teoria:
SOCIAS, A.; HERRANZ, R.; PONS, D.; HORRACH, P.; JOVER, G.; LLULL, A.; PERELLÓ, M.(2013).
Contabilidad financiera. El modelo contable básico. Ed. Pirámide.
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SOCIAS. A.; HORRACH, P.; HERRANZ, R.; JOVER, G.; LLULL, A. (2014). Contabilidad Financiera: el
PGC de 2007. Ed. Pirámide.
ARCHEL, P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S. y CANO, M. (2012): Estados contables: elaboración, análisis
e interpretación. Ed. Pirámide.Tercera edición.
Pràctica:
PROFESSORS DEL DEPARTAMENTDE ECONOMIA DE LA EMPRESA. Colecció d'exercicis
disponibles a la plataforma virtual

Bibliografia complementària

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES (2010). Ed. Pirámide. Cuarta edición.


