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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10573 - Pràcticum del Màster en Comptabilitat / 1
Titulació Màster Universitari de Comptabilitat i Auditoria
Crèdits 7,5
Període d'impartició Anual
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 / Edifici

13:00 14:00 Dimarts 09/09/2019 16/02/2020 Despatx
subdirecció
- Arxiduc

Lluís SalvadorPatricia Horrach Rosselló
patricia.horrach@uib.es 13:00 14:00 Dilluns 17/02/2020 31/07/2020 Despatx

subdirecció
- Arxiduc

Lluís Salvador
Antonio Socias Salvá
a.socias@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 02/09/2019 31/07/2020 DB-205

Contextualització

Amb el projecte de pràtiques i posterior redacció de la memòria o treball es vol, per una banda, donar
la possibilitat als estudiants de conèixer el món laboral i empresarial a partir de l'aplicació pràctica dels
coneixements teòrics adquirits, i per altra banda, apropar al món de l'empresa a la universitat. Aquestes dues
realitats, l'empresarial i la de formació, es complementen i es necessiten mútuament i la seva interrelació és
cada vegada més necessària en un món en constant canvi.

Relació d'empreses per fer les pràctiques del Màster en Comptabilitat i Auditoria
AUDITORES
Audestfin
Auren Auditores
Deloitte
Ernst and Young
Eudita
Gassó, Auditors
KPMG, SA
Moyà Auditoria Balear, SL
ASSESORIA COMPTABLE
AFIIE, SL
Alboris

http://www.uib.cat/personal/ABTEyMDYz
http://www.uib.cat/personal/ABDU0ODE
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Castanyer Abad,SL
Chacón Asesoría
Cubic consultors
Fisconsutor, SL
Forsegurvall
Garrigues
Mora Llabrés y asociados
Ribas y asociados
Timonel Consulting

Tot Servei Manacor
DEPARTAMENT COMPTABILITAT EMPRESES
Cadena Mar, S.L.
Mar Hispania Apartamentos, SL
Riusa II
Roc Hotels Balear
Sol Meliá, SA

Requisits

Els alumnes han d’haver superat, com a mínim, tres assignatures del màster abans de començar les practiques
a empreses.

Competències

Específiques
* CE1. Capacitat de compresió i interpretació de la teoria i de la normativa que regula l'elaboració

d'informació comptable
* CE2. Capacitat d'aplicació de la metodologia i dels processos comptables d'alt nivell, en base a la normativa

comptable aplicable
* CE3. Capacitat d'anàlisis i interpretació de la informació econòmica-financera emesa per organitzacions

amb l'objectiu de la presa de decisions amb esperit crític.

Genèriques
* CG2. Capacitat d'adaptació a situaciones complexes i a problemes de forma autònoma tant en el periode

formatiu vom s un futur professional en un entorn canviant
* CG3. Capacitat de redactar treballs i informes i comunicar-los en públic i de forma clara, comprensible i

amb rigor a un públic especialitzat o no especialitzat
* CG4. apacitat d'aplicar els coneixements torics adquirits a la pràctica.
* CG5. Habilitats de treball en equip
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Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema únic. Pràctiques a l'empresa

Els continguts seran les activitats que realitzarà l'alumne a l'empresa.

Metodologia docent

La metodologia utilitzada es basarà en:

a) El desenvolupament de 172 hores de pràctiques en empreses/entitats, que formarà part del treball autònom,
però dirigit per un professor del màster i per un tutor a l'empresa/entitat.

- La direcció del curs assignarà una empresa/entitat als estudiants, respectant els períodes establerts i la
disponibilitat i preferències d'ambdues parts. Com a pauta general el període per fer les pràctiques, que
s'oferiran als estudiants i a les empreses serà març-abril. També es pot considrar el periode juliol-agost.

En cas justificat , es podrà considerar la possibilitat de realitzar les pràctiques a un altre període. El nombre
d'hores diàries serà com a màxim de 5. En el període de juliol-agost poden ser com a màxim de 7 hores.
L'estudiant comptarà, a més del professor de la UIB, amb la supervisió d'un tutor a l'empresa.

b) La redacció escrita de la memòria de les pràctiques treball fi d'estudis. Aquesta tindrà com a mínim el
següents punts:

1.- Dades personals

2.- Dades de l'empresa i sector on actua.

3.- Descripció general de les activitats de l'empresa.

4.- Descripció detallada de les activitats realitzades per l'alumne.

5.- Assignatures i continguts acadèmics els quals es relacionen amb les tasques desenvolupades per l'alumne
i que han estat d'utilitat a l'alumne per al desenvolupament de l'activitat realitzada.

6.-Aplicabilitat pràctica que han tingut els coneixements teòrics en el desenvolupament de l'activitat
empresarial.

7.- Valoració de les pràctiques i de l'experiència laboral. Aspectes positius i negatius més significatius
relacionats amb les pràctiques o experiència laboral. Valoració personal de l'aprenentatge adquirit. Comparar
imatge que ofereix l'empresa, enfront a l'experiència personal. Suggeriments i/o aportacions sobre l'estructura
i funcionament de l'empresa

Activitats de treball presencial (0,1 crèdits, 2,5 hores)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Pràctiques externes Planificació de les
activitats

Grup petit (P) Planificació de les activitats a realitzar per l'alumne a
l'empresa

2.5

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 Aula digital.

Activitats de treball no presencial (7,4 crèdits, 185 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Activitats a l'empresa Tasques desenvolupades per l'alumne a l'empresa 172

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració de la memòria Elaboració de la memòria de les pràctiques 13

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

L'alumne ha de presentar una memòria, en paper, al professor Antoni Socias quan s’hagin acabat les pràctiques.
Durant el curs es faran tres actes: la primera al mes de febrer (per les memòries lliurades abans del 15 de
febrer), la segona al mes de juny (memòries lliurades abans del 15 de juny) i la tercera al setembre (les lliurades
abans del 15 de setembre).

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Activitats a l'empresa

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació (recuperable)
Descripció Tasques desenvolupades per l'alumne a l'empresa
Criteris d'avaluació Valoració efectuada per tutor de l'empresa

Percentatge de la qualificació final: 70%

Elaboració de la memòria

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Elaboració de la memòria de les pràctiques
Criteris d'avaluació Presentació escrita de la memòria

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

No hi ha recursos bibliogràfics


