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1. OBJECTIUS

El curs de 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 pràctics,  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.

2. CONTINGUTS

L’assignatura proporciona els continguts adients per conèixer i  portar a terme la
gestió  comptable  d’un  exercici  econòmic  mitjançant  suport  informàtic.  És
convenient, doncs, haver cursat prèviament les assignatures relacionades amb la
comptabilitat financera.

3. PROGRAMA

MODUL 1 : INTRODUCCIÓ A L’ASSIGNATURA.

MODUL 2 : PROGRAMA INFORMÀTIC “CONTAPLUS élite 2002”. 

TEMA 1: 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
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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 càlcul de 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.

TEMA 5: CONTAPLUS I FACTURA PLUS

5.1. Comptabilitat i gestió
5.2. Bases de dades Facturaplus
5.3. La gestió integral

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA

L’assignatura s’imparteix íntegrament a les aules d’informàtica amb el programari
que la UdL posa a disposició de l’alumnat. Les classes combinen teoria i pràctica,
tot i  que la primera s’introdueix només en la mesura que és necessària per a la
segona.  El  “material  de  suport”  de  l’assignatura  consisteix  en  exercicis  i  casos
resolts, alguns dels quals són comentats a classe, mentre que altres (degudament
solucionats  i  comentats)  constitueixen  material  addicional  per  complementar
l’estudi de la matèria.

5. BIBLIOGRAFIA

Pla General de Comptabilitat, MacGraw-Hill, Madrid

OMEÑACA GARCIA, J. : Contabilidad general, Ed. Deusto.

6. AVALUACIÓ

L’assignatura és presencial i amb avaluació continuada. Això significa que la
presència a classes és obligatòria. Durant el curs, l’alumnat haurà de solucionar,
entre molts d’altres, tres exercicis d’avaluació continuada, cada un dels quals tindrà
una durada màxima de tres sessions (6 hores).

La nota final de l’assignatura vindrà configurada per l’avaluació continuada (60%) i
per l’examen final (40%).
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