
   
 

 

COMPTABILITAT FINANCERA 

 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació: Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 

Curs: Segon 
Trimestre: Segon 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  JOSE RAMON MARIÑO y PABLO MIGLIORINI (Presencial) 

Idiomes d’ impartició: Castellà 100% 
 

1.- Objectius 
 
 

1.1. Objectius 
d’aprenentatge 
generals de 
l’assignatura 

 Habilitats cognitives per entendre i relacionar 
idees i pensaments amb el nostre entorn social 
de comptabilitat.  

 Capacitats metodològiques per a prendre 
decisions i resoldre els problemes que es 
presenten en el nostre treball comptable.  

 Habilitats tecnològiques relacionades amb la 
utilització dels instruments tècnics com els 
ordinadors, programa de comptabilitat i la 
gestió de la informació. 

 Habilitats individuals relacionades amb la 
capacitat d’expressar els propis pensaments i 
habilitats d’autocrítica.  

 Habilitats socials com el treball en equip, 
comportament ètic, interacció social, 
cooperació amb altres equips, etc. 

 Habilitat per a planificar canvis, analitzar punts 
febles, dissenyar processos, introduir millores, 
etc.  

 Esperit emprenedor de l’alumne, capacitat d’ 
adaptació davant les noves situacions, 
formació contínua, interès per la qualitat en el 
treball comptable. 



   
 

 

El objectiu general d’aprenentatge seria una 
combinació de comprensió global, de sentit comú, 
coneixement de la situació i dels altres. 

 
 

 
 

1.2. – Objectius 

d’aprenentatge específics 

 Conèixer i comprendre les diferents partides 
que conformen les Masses Patrimonials 
d’una empresa. 

 Conèixer la normativa contable respecte a la 
valorització i consolidació de las Masses 
Patrimonials d’una empresa. 

 Aprendre a contabilitzar la major part de les 
transaccions econòmiques d’una empresa. 

 Conèixer els Estats Contables i Comptes 
Anuals d’una empresa i comprendre el seu 
us en la presa de decisions empresarials. 

 

 
 
2.- Competències 
 

 

2.1. – Competències 

Bàsiques (CB) 

 CB.2. Que els estudiants puguin aplicar el seus 
coneixements al seu treball o vocació de 
manera professional i tinguin competències 
demostrables per a la elaboració i defensa 
d’arguments  i resolució de problemes dins el 
seu àrea d’estudi. 

 CB.3. 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 
ética. 
 

 
2.2. -  Competències 

Generals (CG) 

 CG2. Capacitat de generar idees i solucionar 
problemes, tant de manera individual com 
col·lectiva, així com capacitat per a expressar a 
uns altres aquestes idees i solucions. 



   
 

 
2.3. -  Competències 

Transversals (CT) 

 CT3. Formular raonaments crítics i ben 
argumentats, utilitzant terminologia precisa, 
recursos especialitzats i documentació que 
avali aquest arguments. 

 CT8. Interpretar normativa legal i d’organització 
institucional i gestionar informació d’àmbit 
empresarial. 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 
• Sessions teòriques: classes magistrals (MD1) i presentacions (MD3).  

Treball de forma individual.   

 

• Aprenentatge dirigit i autònom: estudi de casos (MD7), resolució d’exercicis i 

problemes (MD9). Treball en equip o de forma individual. 

 
Els alumnes han d’aconseguir uns coneixements conceptuals que facilitin la 
comprensió del treball a realitzar; aquesta part es pretén aconseguir mitjançant 
l’assistència a classe i amb l’estudi dels llibres que són a la bibliografia. 

 
La pràctica adequada i progressiva dels diferents exercicis proposats pel professor en 
el transcurs de l’assignatura, degudament resolts, ja sigui conjuntament a classe o bé 
individualment o en equip; buscant la solució manualment, i/o utilitzant els mitjans 
informàtics, el que es pretén és facilitar la consecució d’una experimentada 
professionalitat. 
 
Es necessària la participació per part de l’alumne. Aquesta metodologia requereix uns 
grups amb dimensions reduïdes, en cas contrari la implicació dels alumnes es dificulta 
i no es pot assolir els mateixos rendiments. 
 

 

2.4.-  Competències 

Específiques (CE) 

 CE.3.  Analitzar i valorar la informació dels estats 
comptables aplicant criteris legals o definits per 
l'empresa.  Elaborar informes financers a través 
de l'anàlisi dels estats financers que serveixin 
per a la presa de decisions d'una empresa.  
Avaluar el rendiment econòmic d'una empresa. 



   
 

Per últim, la manera de realitzar cadascuna d’aquestes  tasques amb la suficient cura, 
dedicació, i qualitat en el treball,  tenint en compte la preservació del mediambient i 
actuant en tot moment amb l’adient ètica  professional, podrem assolir els objectius 
finals que ens proposem. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L'examen a fi de trimestre i els exàmens parcials suposen el 60% de la nota final de 
l’assignatura. 
 
El restant 40% es formarà del treball efectuat en les activitats col•lectives i de la 
realització de les tasques individuals.  
 
Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 
preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 
Les competències s’avaluaran amb els treballs realitzats en grup o individualment  i 
amb els exercicis que hauran de resoldre els alumnes, així com amb les intervencions 
a classe i les proves realitzades al llarg del curs. 

 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 

• Treballs individuals i participació a classe: 20%. 
 

• Treball/s en equip: 20%. 
 

• Examen final i exàmens parcials: 60% 
 
 
RECUPERACIONS 
 
Es requerirà dels alumnes un mínim de coneixements i la recuperació serà o bé 
totalment o parcialment de les parts que no arribin a un nivell suficient de 
coneixements. 

 

 

 

 

 



   
 

 

5.- Continguts 
 

 

Tema 1 
Introducció. Definicions de comptabilitat financera. Objectius de la 
comptabilitat. Normalització i harmonització comptable. Reforma 
comptable de la legislació mercantil. Marc Conceptual. 

Tema 2 
Immobilitzat. Normes generals de valoració. Correccions de valor de l’ 
immobilitzat material e intangible. Valor d’ús i altres. Les inversions 
financeres. 

Tema 3 Existències: Creditors i deutors. Concepte i contingut. Normes de 
valoració. Correccions valoratives. 

Tema 4 Tresoreria i altres comptes financeres. Les transaccions en moneda 
estrangera. 

Tema 5 Tresoreria i altres comptes financeres: Arqueig i conciliació. bancària. 

Tema 6 Deutes a curt termini. .Préstecs i partides a cobrar. Inversions 
mantingudes fins el venciment. 

Tema 7 El finançament aliè. Passius mantinguts per negociar. Altres passius 
financers. Cobertures comptables. 

Tema 8 Provisions i Contingències i fets posteriors. Anàlisi de les diverses 
partides. 

Tema 9 Les periodificacions. Despeses diferides i anticipades. Les factures 
pendents de rebre o formalitzar. 

Tema 10 
Estats comptables. Pèrdues i Guanys. El Balanç. La Memòria. L’ Estat 
de fluxos d’ efectiu. L’ Estat de canvis en el patrimoni net. Altres 
comptes anuals. 

 

 

 



   
 

 

6.- Recursos didàctics 
 

 

1. PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y DE PIMES 2008 

EDITORIAL PIRÁMIDE. 

 

2. CONTABILIDAD FINANCIERA 

ANTONIO GARCÍA CASTELLVI, ANA Mª GONZALEZ NAVARRO Y 

JUAN ANTONIO ASTORGA SANCHEZ 

ARIEL ECONOMIA 

 

3. NUEVO PLAN GENERAL CONTABLE. 205 SUPUESTOS PRÁCTICOS 

FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ 

 

4. DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE 

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA  

 

5. PLAN GENERAL CONTABLE. 125 SUPUESTOS PRÁCTICOS 

FERNANDO JAVIER FERNÁNDEZ GONZALEZ 

DOSSIER PRÁCTICO FRANCIS LEVEBVRE 

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE SA  

6. APUNTS I EXERCICIS PROPIS ELABORATS  PEL PROFESSOR 

 

 


