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GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS

5018 - INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Mònica Juliana Oviedo León
Curs: Segon
Trimestre: Segon
Crèdits: 6
Professorat: 

José Ramon Mariño Castro  <rmarino@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà

Competències que es treballen

Bàsica

B1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària 
general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements 
procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B2. 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 la seva àrea d'estudi.

B5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d'autonomia.

Específica

E15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç 
d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

E1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Descripció

Bases teòriques dels processos que intervenen en el cicle comptable de l'empresa. Operacions que tenen repercussió en el patrimoni de l'empresa d'aquelles 
que tenen incidència en el resultat comptable anual. Elaboració dels llibres comptables obligatoris per a una empresa. Elaboració, anàlisi i comprensió dels 
principals comptes anuals a elaborar en una empresa.

Resultats d'aprenentatge

Saber avaluar el rendiment econòmic de l'empresa
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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 
l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten 
oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau

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

Continguts

Tema 1. 

Introducció al mon de la comptabilitat

Tema 2. 

El mètode comptable

Tema 3. 

Immobilitzat

Tema 4. 

Existències 

Tema 5.

El resultat periòdic
Ingressos i Despeses

Tema 6. 

Creditors i deutors per operació de tràfic.
Comptes a pagar a curt

Tema 7. 

Comptes financers

Tema 8. 

Finançament  Bàsic

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.

Activitats d'aprenentatge

AF1. Sessions teòriques
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació



60% SE4. Examen final
40% SE1. Activitats a l'aula + SE2. Treball individual i/o en grup

Recursos

Bàsics
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