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Grup 41, 1S, GECO (Campus Extens)
Primer semestre
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Professors
Professor/a
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Horari d'atenció als alumnes
Hora d'inici

Hora de fi

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

10:00

11:00

Dimarts

01/09/2016

31/07/2017

DB119 - Cita
prèvia per email

Contextualització
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 possible
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 assignatura
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 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.

Requisits
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Essencials
L’assignatura parteix d’un nivell zero. No hi ha requisits esencials previs.

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

Competències
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.

Específiques
*
*
*
*

CE3. Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
CE7. Integrar-se en la gestió empresarial.
CE8. Identificar les fonts d'informació rellevant i el seu contingut.
CE10. Derivar dades d'informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals de l'economia.

Genèriques
* CG1. Usar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la seva tasca
professional.
* CG5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

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 dos temes sobre el context i la necessitat de la informació
comptable, la història, el concepte, la classificació i el mètode comptables.
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 un únic tema al que es sintetitza 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.
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.

Continguts temàtics
I. FONAMENTS
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1. L'empresa i la informació comptable.
2. Comptabilitat: història, concepte, classificació i mètode.
II. EL MODEL COMPTABLE BÀSIC
3. Riquesa i renda.
4. Els fets comptables i el principi de dualitat.
5. La representació comptable: el compte i els llibres de comptabilitat.
6. L’agregació a través de l’elaboració dels estats comptables.
III. LA NORMATIVA COMPTABLE
7. Normativa sobre comptabilitat i normalització comptable. El marc conceptual en el PGC.
IV. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE
8. Els estats comptables i la seva anàlisi.
9. Anàlisi de la rendibilitat.
10. Anàlisi econòmica.
11. Anàlisi financer.

Metodologia docent
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 mantindran tutories electròniques a través del 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 resolució
d'exercicis pràctics i la preparació dels exàmens.

Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Classes teòriques

Mètode expositiu o
classes magistrals

Tip. agr.
Grup gran (G)

Descripció

Hores

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.

32

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
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Descripció

Hores

d'altres exercicis a les classes pràctiques i en el seu treball
autònom.
Classes pràctiques Pràctiques
presencials

Grup mitjà (M) De forma integrada en les classes teòriques, s'inclouen
pràctiques per tal d'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.

21

Avaluació

Examen final

Grup gran (G)

Examen final dels continguts dels Blocs III i IV, mitjançant
una prova teòrica de resposta breu i la resolució d'un exercici
pràctic d'anàlisi comptable.

3

Avaluació

Examen parcial

Grup petit (P)

Examen parcial dels Blocs I i II, mitjançant una prova que
inclou continguts teòrics i la resolució d'un exercici pràctic de
Model Comptable Bàsic.

2

Avaluació

Treball final
d'estudi de cas

Grup mitjà (M) Treball en grup d'anàlisi de la informació comptable d'una
empresa.

2

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
Estudi dels continguts
autònom individual teòrics

L'alumnat ha d'analitzar i estudiar els continguts teòrics de l'assignatura, i
preparar els exàmens parcial i final.També ha de resoldre exercicis pràctics.

45

Estudi i treball
autònom en grup

L'alumnat ha de resoldre en grup els exercicis pràctics que seran discutits a
les classes pràctiques.També ha de preparar exposicions a classe i el treball
d'estudi de cas d'anàlisi de la informació comptable d'una empresa.

45

Resolució de qüestions
teòriques i de casos
pràctics

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
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Mètode expositiu o classes magistrals
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes teòriques
Tècniques d'observació (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 finalitat
de que l'alumnat pugui resoldre posteriorment d'altres exercicis a les classes pràctiques i en el seu treball
autònom.
Sávalua de forma conjunta amb les classes pràctiques.

Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Pràctiques presencials
Modalitat
Tècnica
Descripció

Criteris d'avaluació

Classes pràctiques
Tècniques d'observació (no recuperable)
De forma integrada en les classes teòriques, s'inclouen pràctiques per tal d'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 per a la convocatòria extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B

Examen final
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Avaluació
Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Examen final dels continguts dels Blocs III i IV, mitjançant una prova teòrica de resposta breu i la resolució
d'un exercici pràctic d'anàlisi comptable.
L'examen final és recuperable a la convocatòria extraordinària. S'ha de treure una nota mínima de 4 per tenir
dret a aprovar l'assignatura. Si l'alumne suspén l'assignatura però té aprovat el final, es guarda la nota obtinguda
per a la convocatòria extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B
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Examen parcial
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Avaluació
Treballs i projectes (no recuperable)
Examen parcial dels Blocs I i II, mitjançant una prova que inclou continguts teòrics i la resolució d'un
exercici pràctic de Model Comptable Bàsic.
Examen parcial dels continguts dels Blocs I i II, mitjançant una prova que incorpora aspectes teòrics i la
resolució d'un supòsit pràctic.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B

Treball final d'estudi de cas
Modalitat
Tècnica
Descripció
Criteris d'avaluació

Avaluació
Proves de resposta llarga, de desenvolupament (no recuperable)
Treball en grup d'anàlisi de la informació comptable d'una empresa.
Treball en grup d'anàlisi de la informació comptable d'una empresa.
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 per a la convocatòria extraordinària.
Qualsevol tipus de plagi és terminantment prohibit i suposarà el suspens a l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 25% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
SOCIAS, A.; HERRANZ, R.; PONS, D.; HORRACH, P.; JOVER, G.; LLULL, A.; PERELLÓ, M. (2008):
Contabilidad financiera. El modelo contable básico. Ed. Pirámide.
ARCHEL, P.; LIZARRAGA, F.; SÁNCHEZ, S. y CANO, M. (2015): Estados contables: elaboración, análisis
e interpretación.Ed. Pirámide.Quinta edición.
Bibliografia complementària
SOCIAS. A.; HORRACH, P.; HERRANZ, R.; JOVER, G.; LLULL, A. (2015):Contabilidad Financiera: el
Plan General de Contabilidad. Ed. Pirámide. Tercera edición.
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PYMES (2015). Ed. Pirámide. Novena edición.
Altres recursos
A la pàgina de l'assignatura a Campus Extens estaran disponibles materials o recursos per a facilitar la
comprensió dels continguts:
presentacions de l'assignatura, casos pràctics, articles, lectures, enllaços a documents i pàgines web.
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