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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA 
 
El curs d’Informàtica Aplicada a la Comptabilitat pretén ser una aproximació a 
l’aplicació de les eines informàtiques a la pràctica comptable diària de les empreses 
del nostre entorn. 
 
Aquesta assignatura té un enfocament eminentment pràctic. En el transcurs de les 
diferents sessions del curs es complementen nocions teòriques, amb la resolució de 
diferents casos práctica, mitjançant programes informàtics de gran difusió en el 
mercat. 
 
El principal objectiu de l'assignatura serà aprendre a portar la comptabilitat de 
gestió diària d'una empresa, amb l'aplicació de diferents programes informàtics. 
 
 
 
AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
 
El Curs d’Informàtica Aplicada a la Comptabilitat serà avaluat mitjançant un 
exàmen final individualitzat. La nota que permet superar l'examen serà  de cinc o 
mes punts sobre deu. 
 
Al mateix temps, els estudiants efectuaran, durant el curs, una sèrie de casos 
pràctics davant de l'ordinador, utilitzant els seus coneixements previs de 
comptabilitat. Aquest treball es podrà realitzar en equips de dues persones. El seu 
lliurament serà condició necessària per poder presentar-se a l'examen final. 
 
Al tractar-se d'una assignatura eminentment pràctica, es valorarà l'assistència a les 
classes. 
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PROGRAMA  
 
 
MÒDUL1: INTRODUCCIÓ A L'ASSIGNATURA.  
 
 
MÒDUL2: PROGRAMA INFORMÀTIC "CONTAWIN 32" 
 
2.1. La finestra de Contawin32. 
2.2. Gestió d'Empresas. 
2.3. El Pla de comptes. 
2.4. Introducció dels apunts comptables. 
2.5. Els balanços comptables. 
2.6. Aplicació de I'IVA 
2.7. Regularització d'existències. 
2.8. Tancament de l'exercici. 
2.9. Obertura d'un nou exercici. 
2.10. Funcions accessòries de Contawin32. 
2.11. Personalització de Contawin32. 
 
 
MODUL 3 : ALTRES PROGRAMES INFORMÀTICS 
 
3.1. Aspectes Generals. 
3.2. Introducció d'apunts comptables. 
3.3. El menú d'Utilitats. 
3.4. Les opcions de consulta 
3.5. Els extractes comptables 
3.6. El tractament de les existències 
3.7. Tancament i obertura de l'exercici. 
3.8. Els estats comptables. 
3.9. El tractament de l’I.V.A  
3.10. Les gestions auxiliars. 
 


