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Informació general de l'assignatura

Denominació SISTEMES INFORMATIUS COMPTABLES

Codi 101335

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I GESTIÓ ECONÒMICA DELS RECURSOS
NATURALS

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

50% presencial i 50% treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits Anna Tena Tarruella 3 
Yolanda Montegut Salla 3

Horari de tutoria/lloc Anna Tena Tarruella Dimarts de 11h a 13.30 h 
Yolanda Montegut Salla Dijous de 9.30 a 11h.
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Anna Tena Tarruella 
Yolanda Montegut Salla

Informació complementària de l'assignatura

S’aconsella treballar l'assignatura amb regularitat.
Sistemes Informatius Comptables és una assignatura que conclou tot un ventall de coneixements i competències
que heu anat adquirint al llarg dels estudis en Administració i Direcció d’Empreses. L’assoliment de les
competències especificades en aquesta assignatura us permetrà reforçar les competències adquirides en tot el
conjunt d’assignatures relacionades amb la comptabilitat i les finances empresarials.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Objectius

Aplicar pràctiques comptables concretes en entorns informatitzats. Interpretar de les bases de
dades.

 

Domini d'una llengua estrangera
Correcció en l'expressió oral i escrita
Interpretar correctament la informació comptable.

 

Competències específiques de la titulació

Ocupar les funcions relacionades amb les diferents àrees funcionals d'una empresa i institucions.

Objectius

Identificar punts febles en la informació comptable. Elaborar i interpretar els estats financers.

 

Aplicar tècniques instrumentals en l'anàlisi i solució de problemes empresarials i en la presa de decisions.

Objectius

Aplicar les normes de valoració dels elements dels comptes anuals. Sistematitzar pràctiques
comptables concretes. Elaborar i interpretar els estats financers. Calcular els efectes sobre els
resultats, sobre els fluxos de caixa i sobre el patrimoni net de l’empresa.

 

Conèixer els principis morals, ètics i la responsabilitat legal i social, derivada de les pròpies actuacions i les
de la institució.
Crear i dirigir una empresa atenent i responent als canvis de l'entorn en el qual opera.

Calcular els efectes sobre els resultats, sobre els fluxos de caixa i sobre el patrimoni net de
l’empresa.
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Elaborar, interpretar i auditar la informació economicofinancera d'entitats i particulars i prestar-los
assessorament.

Objectius

Elaborar i interpretar les bases de dades i els estats financers. Calcular els efectes sobre els
resultats, sobre els fluxos de caixa i sobre el patrimoni net de l’empresa.

 

Intervenir en operacions pròpies d'entitats i mercats financers.

Objectius

Elaborar i interpretar els estats financers. Identificar i classificar els instruments financers.

 

Competències transversals de la titulació

Ser capaç de treballar i d'aprendre de forma autònoma i simultàniament interactuar adequadament amb els
altres, cooperant i col·laborant.

Objectius

Aprendre les funcionalitats de l’aplicatiu a través del treball autònom amb casos pràctics.

 

Capacitat de crítica i autocrítica.

Objectius

Elaborar i interpretar els estats financers. Aplicar les normes de valoració dels elements dels
comptes anuals. Calcular els efectes sobre els resultats, sobre els fluxos de caixa i sobre el
patrimoni net de l’empresa.

 

Treball en equip i lideratge.

Objectius

Sistematitzar pràctiques comptables concretes

 

Actuar sobre la base del rigor, el compromís personal i l’orientació a la qualitat.

Objectius

Interpretar correctament la informació comptable. Sistematitzar pràctiques comptables concretes.
Elaborar i interpretar els estats financers. Calcular els efectes sobre els resultats, sobre els fluxos de
caixa i sobre el patrimoni net de l’empresa.

 

Capacitat d'organitzar i planificar.

Objectius

Elaborar i interpretar els estats financers. Aplicar les normes de valoració dels elements dels
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comptes anuals.

 

Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

Objectius

Elaborar i interpretar els estats financers. Calcular els efectes sobre els resultats, sobre els fluxos de
caixa i sobre el patrimoni net de l’empresa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1: PROGRAMA INFORMÀTIC “CONTAPLUS élite”. ENTORN I DEFINICIONS

1.1. Aspectes Generals.

1.2. La barra de menús.

1.3. Empreses. Creació,modificació i eliminació.

TEMA 2: GESTIÓ I REGISTRES COMPTABLES

2.1. Pla General Comptable: Estructura i subcomptes.

2.2. La gestió dels assentaments

2.3. Assentaments predefinits

TEMA 3:CONFIGURACIÓ DELS ESTATS COMPTABLES

3.1. Balanços i Compte de Pèrdues i Guanys.

3.2. Registre i liquidació de l’ I.V.A.

3.3. Inventari: El càlculde les amortitzacions.

3.4. El tancament de l’exercici.

TEMA 4: MÒDULS AVANÇATS

4.1. La gestió dels venciments.

4.2. Emissió i gestió de xecs.

4.3. Utilitats del programa.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Activitat Agrupació Hores Activitat avaluació

1 Tema 1 G.G. 4 h.  

2-3 Tema 2 G.G. 8h.  

4 Prova pràctica grupal G.G. 4h. 16% Resolució cas pràctic

5-6-7 Tema 2 G.G. 12h.  

8 Prova pràctica grupal G.G. 4h. 16% Resolució cas pràctic

9 Exàmen pràctic individual G.G. 2h. 25%

10-11-12 Tema 3 G.G. 12h.  

13-14-15 Tema 4 G.G. 12h.  

16 Prova pràctica grupal G.G. 4h. 18% Resolució cas pràctic

17 a 19 Exàmen pràctic individual G.G. 2h. 25%

 

Sistema d'avaluació

Objectius Activitats d'avaluació/criteris % Data O/V I/G

Temes 1i 2 Prova resolució cas pràctic 16 Set. 4 O G

Temes 1i 2 Prova resolució cas pràctic 16 Set. 8 O G

Temes 1i 2 Prova pràctica 25 Set. 9 O I

Temes 3 i 4 Prova resolució cas pràctic 18 Set. 16 O G

temes 1-4 Prova pràctica 25 Set. 17 O I
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Bibliografia i recursos d'informació

ALONSO, A. I POUSA, R.:Casos prácticos del nuevo Plan General de Contabilidad. Centro de
EstudiosFinancieros, Madrid

AMAT, O.i AGUILÀ, S.(coord.): Del nuevo PGC en la práctica. Ejercicios y soluciones. Profit,Barcelona 2008

NouPla General de Comptabilitat, Gestión 2000, Barcelona
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