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Titulació:
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2010). (Assignatura obligatòria).
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Crèdits ECTS: 3.0

Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT
Professorat responsable:

Busquets Garcia, Joan Ramon

Altres:

No aplicable.

CAPACITATS PRÈVIES
No són necessàries.

REQUISITS
No són necessaris.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Ser capaç de fomentar conductes, hàbits, consums i estils de vida saludables, amb la participació activa dels treballadors com
protagonistes de la pròpia salut. Ser capaç de fomentar la cultura preventiva dins l'empresa i la creació d'entorns saludables.
2. Identificar i diferenciar els diferents models d'integració de la prevenció en la gestió de l'empresa.

METODOLOGIES DOCENTS
Les 75 hores de treball dedicades per l'alumne d'aquesta assignatura tindrà la següent distribució:
- 12 hores on el professor presentarà la informació bàsica dels temes teòrics inclosos en el programa, incloent-hi exercicis. Seràn 8
sessions d'una hora i mitja cadascuna.
- 7 hores i mitja on es resoldran les pràctiques relacionades amb la teoria que l'alumne de forma individual haurà preparat
prèviament. En acabar la sessió el professor recollirà les pràctiques. Seràn 5 sessions d'una hora i mitja cadascuna.
- 6 hores i mitja de tutoria individualitzada amb els alumnes per aclarir dubtes i fer un seguiment del procés d'aprenentatge. Haurà
mitja hora de tutoria setmanal durant les 13 setmanes en que s'imparteix l'assignatura.
- 8 hores on els alumnes hauran de realitzar en grup els dos entregables fora de classe.
- 41 hores on els alumnes hauran de llegir els materials de l'assignatura, preparar individualment les pràctiques assignades i invertir
temps per preparar i realitzar l'examen final.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
- Coneixements:
1. Identificar les diferències entre els àmbits extern i intern de l'empresa.
2. Definir i classificar els elements patrimonials del balanç de situació.
3. Calcular el resultat d'un període i analitzar les diferents classes de resultats.
4. Definir i classificar els components del compte de pèrdues i guanys.
5. Elaborar el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Verificar la seva integració.
6. Diferenciar els conceptes despesa, cost i inversió.
7. Definir i interpretar el cost de producció, el cost de la producció venuda i les despeses del període.
8. Aplicar els principals mètodes de valoració d'existències.
9. Definir i analitzar les principals classes de costos.
10. Presentar els sistemes de costos tradicionals Full Cost i Direct Cost i interpretar els costos i marges que s'inclouen en cadascun
d'ells.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

27,0

36.00

Hores aprenentatge autònom

48,0

64.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS
-LA DIMENSIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE L'EMPRESA
Descripció:
Àmbits extern i intern de les transaccions de l'empresa. Definicions i objectius en costos. Principis comptables.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-PATRIMONI DE L'EMPRESA
Descripció:
Concepte i composició del patrimoni. Concepte d'actiu, passiu i patrimoni net.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-BALANÇ DE SITUACIÓ
Descripció:
Definició, ordenació i composició del balanç de situació. Principals partides patrimonials.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
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-PRÀCTICA 1
Descripció:
Balanç de situació.
Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m

-RESULTAT ECONÒMIC DE L'EMPRESA
Descripció:
Concepte de resultat. Càlcul del resultat d'un període. Classes de resultats.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Descripció:
Càlcul i presentació dels diferents resultats. Estructura del compte de pèrdues i guanys. Integració dels estats comptables.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-PRÀCTICA 2
Descripció:
Compte de pèrdues i guanys.
Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m

-CONCEPTES BÀSICS DE COSTOS
Descripció:
Concepte de cost. Despeses del període. Càlcul i desglossament del cost de la producció venuda. Marges i resultat analític.
Mètodes de valoració d'existències.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
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-PRÀCTICA 3
Descripció:
Costos, marges i resultat analític.
Activitats vinculades:

Descripció de l'entregable esperat i vinculació amb l'avaluació:
Realitzar a data de finalització d'exercici econòmic el balanç de situació patrimonial ordenat per masses patrimonials. Pel període
que es tanca, realitzar el compte de pèrdues i guanys segons l'estructura que presenta l'actual Pla General de Comptabilitat.
Verificar la integració.
El criteri de valoració serà:
- 50% el balanç de situació ordenat per masses patrimonials.
- 50% el compte de pèrdues i guanys presentant els diferents resultats
Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m

-CLASSIFICACIÓ DELS COSTOS
Descripció:
Directes i indirectes, variables i fixos. Altres classificacions de costos.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-PRÀCTICA 4
Descripció:
Classificació de costos.
Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m

-SISTEMES DE COSTOS
Descripció:
Presentació i anàlisi del Full Cost i el Direct Cost. Diferències entre ambdós sistemes.
Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

-PRÀCTICA 5
Descripció:
Sistemes de costos Full Cost i Direct Cost.
Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
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ACTIVITATS
PRIMERA ACTIVITAT: COMPTES ANUALS
Descripció:
Realitzar a data de fi d'exercici econòmic el balanç de situació patrimonial ordenat per masses patrimonials. Pel període que es
tanca, realitzar el compte de pèrdues i guanys segons l'estructura que presenta l'actual Pla General de Comptabilitat. Verificar la
seva integració.
Objectius específics:
Elaborar el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. Verificar la seva integració.
El criteri de valoració per a la seva avaluació serà:
- 50% el balanç de situació ordenat per masses patrimonials.
- 50% el compte de pèrdues i guanys presentant els diferents resultats.
Material:
Material docent, teoria i pràctiques, des de la part o sessió 1 a la part o sessió 7. Veure l'apartat de "continguts".
Lliurament:
Es lliurarà en la sessió 10.
Dedicació: 4h
Activitats dirigides: 4h

SEGONA ACTIVITAT: SISTEMES DE COSTOS
Descripció:
Analitzar les diferents classes de costos que es consumeixen periòdicament i presentar els dos sistemes de costos tradicionals:
Full Cost i Direct Cost. Justificar numéricament les diferències de resultats obtinguts en cada període al comparar ambdós
sistemes de costos.
Objectius específics:
Presentar els sistemes de costos tradicionals Full Cost i Direct Cost i interpretar els costos i marges que s'inclouen en cadascun
d'ells.
El criteri de valoració per a la seva avaluació serà:
- 40% presentació del sistema de costos Full Cost.
- 40% presentació del sistema de costos Direct Cost.
- 20% justificació numérica de la diferència de resultats en cada període.
Material:
Material docent, teoria i pràctiques, des de la part o sessió 8 a la part o sessió 13. Veure l'apartat de "continguts".
Lliurament:
Es lliurarà el dia de l'examen final.
Dedicació: 4h
Activitats dirigides: 4h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
L'assignatura s'avaluarà segons els següents criteris d'avaluació:
- L'assistència i participació activa a classe (10%).
- La valoració de les pràctiques resoltes i entregades durant les sessions programades (20%) (1).
- La valoració dels entregables fora de clase (20%) (2).
- Exàmen final teòric-pràctic (50%) (3).
La nota de l'assignatura s'obtindrà per la suma de les notes obtingudes en cadascun dels criteris anteriors.
(1) En el 20% de pràctiques s'inclouen 5 pràctiques; cadascuna d'elles equival al 4% del total.
(2) En el 20% dels entregables fora de classe s'inclouen 2 entregables; cadascun d'ells equival al 10% del total.
Les pràctiques i els entregables fora de classe es qualificaran en funció del grau de compliment dels objectius de coneixement per part
dels alumnes.
(3) L'exàmen final, que contindrà un test teòric-pràctic i pràctica, es qualificarà en funció dels resultats obtinguts segons la puntuació
establerta en el mateix exàmen.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Les pràctiques programades a classe són de caràcter individual.
Les dues activitats, o entregables fora de classe, es realitzaran en grup amb un màxim de 4 persones cadascun. La primera activitat
s'entregarà en la sessió 10 i la segona activitat el dia de l'examen final.

BIBLIOGRAFIA
Bàsica:
- Amat Salas, Oriol. Comprender la contabilidad y las finanzas. 3ª ed. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2008. ISBN 9788496612952.
- Amat Salas, Oriol. Análisis económico-financiero [en línia]. 20a ed. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2008 [Consulta: 02/11/2017].
Disponible a: http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10327874. ISBN 9788496612945.
- Amat, Joan M. Contabilidad de costes. 5ª ed. Barcelona: Eada Gestión, 1994. ISBN 848670300X.
- Álvarez López, José. Introducción a la contabilidad de gestión. Madrid: McGraw-Hill, DL 1993. ISBN 8448119541.
- Rosanas i Martí, Josep M. Contabilidad de costes para toma de decisiones. 2ª ed totalmente revisada y actualizada. Bilbao: Desclée
de Brouwer, 1994. ISBN 8433010379.

RECURSOS
Altres recursos:
No aplicable.
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