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Objectius
Aquesta assignatura consolida els coneixements comptables dels estudiants. Partint dels coneixements
bàsics adquirits a l’assignatura introducció a la comptabilitat, desenvolupa normes de registre i valoració
no treballats en aquella assignatura, així com la confecció dels estats financers. Aquesta assignatura ens
permetrà també conèixer la comptabilitat de societats en la qual es centra en la problemàtica econòmica i
jurídica de l’empresa i estudia, per tant, les fases més rellevants de la vida de les societats mercantils
(Constitució, operacions societàries, dissolució i liquidació). També ens permetrà veure com distribuir els
resultats obtinguts per la societat
Competències
Competències Bàsiques
CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social,
científica o ètica.
Competències Generals
G2 - Mostrar capacitat d'adaptació a contextos i realitats empresarials i socials canviants en el marc d'un
entorn global.
Competències Transversals
T3 - Interactuar en contextos globals i internacionals per identificar necessitats i noves realitats que
permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents,
amb capacitat d'adaptació i d'autodirecció en els processos professionals i d'investigació.
T4 - Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en
coordinació amb equips de treball en xarxa, ja sigui en entorns presencials o virtuals, mitjançant l'ús
informàtic i informacional de les TIC.
Competències Específiques
E2 - Aplicar, analitzar i interpretar els principis de la comptabilitat, com a llenguatge de la realitat
econòmica de l'empresa i prendre posteriorment les decisions econòmiques i financeres corresponents.
E10 - Aplicar i triar els diferents criteris de selecció d'inversions per determinar la viabilitat econòmica
d'acord amb les línies estratègiques de l'empresa.

Resultats d’aprenentatge
2. Aplica amb adequació la normativa del Pla General de Comptabilitat.
3. Aplica la normativa mercantil de l'àmbit comptable.
5. Aplica correctament la normativa fiscal de l'àmbit comptable.
6. Avalua pràctiques professionals en contextos emergents i globals i proposa línies d'intervenció
ajustades a les diferents realitats.
7. Es desenvolupa correctament en l'ús general de les TIC i especialment en els entorns tecnològics
propis de l'àmbit professional.
8. Recopila i interpreta dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent
la reflexions sobre assumptes d'índole social, científica o ètica.

Recomanacions
Es recomana haver cursat i superat l’assignatura de primer curs “Introducció a la comptabilitat”.

Continguts
BLOC 1 COMPTABILITZACIÓ D’OPERACIONS ESPECÍFIQUES
Tema 1.- Els ingressos i despeses imputats al patrimoni net.

BLOC 2 ELS COMPTES ANUALS
Tema 2.- El Balanç de situació
Tema 3.- El compte de resultats
Tema 4.- L’estat de canvis en el patrimoni net
Tema 5.- L’estat de fluxes d’efectiu.

BLOC 3 COMPTABILITAT DE SOCIETATS
Tema 6. La societat, constitució.
Tema 7. Distribució del resultat de l’exercici.
Tema 8. Increments del capital social.
Tema 9. Reduccions del capital social.
Tema 10. Liquidació i Dissolució.
p
Activitats formatives
Exposició magistral professor
Visualització de vídeos i conferències
Confecció esquemes, presentacions gràfiques, mapes conceptuals, pòsters
Treballs d'ampliació i síntesi
Exposicions orals i defenses de projectes
Lectura i comprensió de textos i elaboració d'informes o resums
Exàmens i proves
Discussions i comentaris de documents (audiovisuals, escrits, orals…)
Recerca d'informació bibliogràfica, investigació documental
Preparació individual de proves. Estudi personal de contingut
Correcció/revisió d'exercicis i seguiment
Activitats pràctiques/ laboratori
Realització d'activitats o exercicis d'aplicació
La plataforma Moodle serà utilitzada com a eina complementària d’aprenentatge.
Avaluació de l’assignatura
La base de l’avaluació serà l’avaluació continuada, en el següent quadre es detallen les diferents activitats
avaluatives agrupades per sistemes d’avaluació.
Sistemes
d’avaluació
Seguiment
treball realitzat

Detall
de
les
activitats
avaluatives
del Resolució d’exercicis comptables:
Blocs 1 i 2
Bloc 3

%

Recuperable

5%
10%

No Recup.
No Recup.

Proves especifiques Prova 1. Nota mínima de 4
d’avaluació:
Prova 2. Nota mínima de 4
exàmens.

30%
40%

Recuperable
Recuperable

Realització
de Treball Blocs 1 i 2
treballs o projectes

15%

No Recup.

Per superar satisfactòriament l’avaluació contínua, cal obtenir una mitjana igual o superior a 5.
En el cas de no superar l’assignatura o alguna de les activitats d’avaluació continuada que sigui necessari
obtenir una nota mínima, hi haurà un segon període d’avaluació en el qual l’alumne podrà arribar a
recuperar un màxim del 50% de la nota final.
Si l’alumne vol millorar la nota d’una activitat recuperable, caldrà que ho notifiqui formalment al docent
responsable de l’assignatura en el termini màxim de 3 dies després de la publicació de les notes finals
del període ordinari d’avaluació.
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