
  
 

 

 

SAP 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 

Curs: Assignatura Optativa 
Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 5 

Professorat:  Empresa Excelium 

Idiomes d’ impartició: Castellà/Català 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

L’ estudiant aprendrà els conceptes i processos bàsics de 
SAP que cobreixen les necessitats dels processos de 
negoci de les següents àrees de l’empresa: Vendes i 
Distribució, Gestió de Materials, Finances, i Controlling. 

També s’obtindran coneixements d’ús de SAP treballant 
amb un emulador del sistema. 

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
Bàsiques 

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus 
coneixements al seu treball o vocació d'una forma 
professional i posseeixin les competències que solen 
demostrar‐se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments 
i la resolució de problemes dins de la seva àrea de estudi. 
CB5. Que  els  estudiants  hagin  desenvolupat  aquelles 
habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis 
posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

2.3.-  Competències  
Transversals 

CT8. Interpretar  normativa  legal  i  d'organització 
institucional i gestionar informació d'àmbit Empresarial 

2.4.-  Competències  
Específiques 

CE.3. Analitzar i valorar la informació dels estats comptables 
aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el 
rendiment econòmic i elaborar informes financers que 
serveixin per a la presa de decisions 
 

 

 

2.2.-  Competències 
Generals 

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



  
 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

Sessions Teòriques MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives 
basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen 
tots els estudiants matriculats en la assignatura 
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de 
suport a les classes presencials 

Aprenentatge Dirigit MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un 
cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una 
situació en concret, el professor pot proposar diferents 
activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus 
estudiants 

Aprenentatge Autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no 
presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir 
de les dades subministrades per el professor 

 
 
La metodologia consisteix en exposar els principals processos de negoci corresponents a 
cadascun dels mòduls de SAP, detallats als objectius de l’assignatura. 
 
Una vegada exposats els processos, l’alumne podrà posar en pràctica els coneixements 
adquirits mitjançant el curs interactiu (on-line) dels temes presentats a l’aula. 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

L’examen a fi de trimestre suposa el 40% de la nota. 
 
El 60% restant es formarà a partir del curs interactiu. 
 
Durant el període de recuperació, els alumnes tindran dret a recuperar totes les parts 
suspeses. 
 
S’entregarà, si escau, certificat acreditatiu de la realització del  curs interactiu. 
 

5.- Continguts 
 
Tema 1. Introducció a SAP 
 
En aquest tema s’exposaran conceptes generals de SAP: 

 Què és SAP? 
 Com utilitzar SAP? 

o Accés a SAP 
o Estructura de la pantalla de SAP 
o Missatges del Sistema 
o Matchcodes 
o Menús del Sistema 
o Estructura de Llistat 

 Estructures organitzatives i dades mestres 



  
 

 

 
Tema 2. Vendes i Distribució 
 
El curso SAP SD (Vendes i Distribució) tracta la gestió completa de les comandes de client, 
on inclou l’expedició i facturació de les mercaderies.  
Descripció del Producte 
 
Dins de l’àrea logística, el mòdul del curso SAP SD o Comercial inclou els següents 
components de SAP: 
 

 Funcions Bàsiques (SD) — Compren la determinació de preus i condicions de 
pagament, verificació de la disponibilitat, determinació de materials, determinació 
de missatges, determinació d’impostos i de comptes.  

 Vendes (SD-SLS) — Són les diferents operacions comercials definides a SAP ERP: 
consultes i ofertes a clients, comandes de clients, contractes i reclamacions. Alguns 
d’ells són rellevants per a la creació de documents d’entrega i de facturació 
posterior. 

 Facturació (SD-BIL) — Representa l’etapa final d’una operació comercial. A partir 
de la facturació es creen els apunts comptables en la gestió financera. També va 
alimentant les estadístiques de vendes (SIL). 



  
 

 

 

Tema 3. Gestió de Materials 
 
El curs SAP MM (Gestió de materials) es la gestió completa en Planificació, 
Aprovisionament, Inventari, Verificació factures, Valoració de materials.  

El curs SAP MM (Gestió de materials) té com a objectiu cobrir les transaccions i funcions 
necessàries a l’àrea de: 

 Planificació de Requeriments de Materials 
 Aprovisionament 
 Gestió de l’Inventari 
 Verificació de factures del proveïdor 
 Valoració de materials 

 
S’integra a l’entorn logístic mitjançant programes de demanda, pronòstic 
de vendes, MRP… 

 
S’integra a l’entorn financer mitjançant els entorns de tresoreria, comptes a pagar, actius 
fixos... 

 

Tema 4. Finances 
 
El curs SAP FI (Gestió  Financera) descriu l’eina bàsica del sistema per registrar la 
informació econòmica de la companyia.  

El mòdul FI de SAP, permet registrar totes les activitats de la seva companyia. Aquestes 
operacions es crearan directament des d’aquest component, o bé indirectament mitjançant 
la utilització de la resta de components de SAP.  

La informació estarà disponible en temps real permetent preparar la informació necessària 
per a la presa de decisions estratègiques dins de la seva organització. 

El curs SAP FI (Gestió Financera) té com a objectiu cobrir les transaccions i funcions 
necessàries a l’àrea de: 

 Llibre Major 
 Deutors 
 Creditors 
 Tancament del període en comptabilitat financera 
 Gestió de Caixa 
 Actius Fixos 

Tema 5. Controlling 
 
El curs SAP CO (Controlling) li proporciona la visió bàsica per a la gestió analítica 
d’una societat per a la presa de decisions.  

Dins de l’àrea financera el mòdul del curso SAP CO o de  Control de gestió ens permet 
entendre tots els processos de control intern que es poden definir dins del sistema. Dins 
d’aquests processos de control intern trobarem:  

 Control de gestió de centres de cost o departament: Ens permet el control i 
seguiment dels pressupostos per departament. Per això es parteix d’una planificació 



  
 

 

de pressupost i d’una realitat comptable i analítica del dia a dia. Passant en ambdós 
casos per la revisió del procés de tancament analític en mode planificat i en mode 
real. 

 Control de gestió d’ordres de cost: Ens permet el control i seguiment dels 
pressupostos per diferents tipus d’ordres: Producció, Marketing i ID. En tots els 
casos tindrem una planificació al principi del procés, una realitat del dia a dia i un 
anàlisis de les desviacions. 

 Control de valoració de materials: Tindrem la valoració dels productes acabats i 
semi-elaborats a nivell d’escandall de costos. També incloem la valoració de la 
matèria prima en base a les necessitats de compra. 

 Compte de resultats: Ens dotarà d’eines d’anàlisi dels resultats analítics de la 
companyia a nivell d’unitats de negoci. Disposarem de dos models unitats de negoci 
o centres de benefici o compte de resultats analític comptable. 

 

6.- Recursos didàctics 
 
Accés a plataforma elearning. Cada alumne disposarà d’un accés personalitzat a la plataforma 
elearning, amb la que podrà realitzar les pràctiques del curs. 

 
A cada alumne se li entregarà un CD amb la documentació del curs interactiu. 


