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Introducció

És un fet que l’ésser humà busca, des dels seus orígens, cobrir les seves necessitats.
En primer lloc les més bàsiques: tenir aliments, casa, eines. . . , però la seva
inquietud mai el fa aturar, ja que sempre necessita alguna cosa. Un cop ha
aconseguit béns, vol saber quin és el seu valor. Si sap el valor que tenen voldrà
saber si en podrà tenir més i si podrà generar ingressos suficients per mantenir-los.

De fet, una cosa tan senzilla com cobrir una necessitat, i no només cobrir-la sinó
que també controlar-la, preveure-la, projectar-la. . . , ens porta irremeiablement a
altres noves necessitats. Aquestes necessitats no seran materials, sinó de control,
d’administració, de projecció. . . , és a dir, necessitat de saber què podrà tenir i
mantenir en un futur.

Com podem veure, inicialment aquest concepte és molt senzill d’entendre, però
a poc a poc es va complicant. Per exemple, administrar el patrimoni, ingressos
i despeses d’un milionari no té la mateixa complexitat que portar el d’una
persona que no en tingui tants de diners. Si aquest pensament el traslladem
a la problemàtica del funcionament d’una empresa, aquest tema es converteix
en molt més complex i d’una dimensió molt major. En aquest cas, el control,
l’administració i la meticulositat es fan totalment imprescindibles.

És per aquest motiu que la comptabilitat té gran importància. I per aquesta
raó en la professió d’administratiu, una de les capacitats a treballar en el cicle
formatiu i en el crèdit de Comptabilitat general i tresoreria és realitzar les gestions
administratives de tresoreria i els registres comptables.

La principal missió de la comptabilitat és controlar, però també és molt important
que a la vegada serveixi per informar. Es converteix en la millor eina per donar
informació als propietaris, accionistes, gerents, etc.

Aquest mòdul pretén introduir l’alumnat d’una manera progressiva en la metodo-
logia comptable.

En la unitat “Patrimoni i metodologia comptable” s’introdueixen tots els conceptes
bàsics del patrimoni, que són els béns, drets i obligacions, elements clau per
estudiar la comptabilitat. També s’estudia la part més normativa, les regles del
joc, amb el Pla general comptable, i alhora s’analitza un quadre de comptes.

En les unitats “Cicle comptable bàsic” i “Regularització i tancament”, es fa
una introducció eminentment pràctica de casos molt senzills que ajuden a poder
entendre tot el procés comptable i utilitzar els seus instruments.

En la unitat “Operacions avançades” s’aplica tot el cicle comptable complert amb
operacions avançades.

En la unitat “Comptes anuals i comptabilització informatitzada”, es fa una
introducció als comptes que s’han de confeccionar al final de l’exercici econòmic,
i es presenta una aplicació informàtica de gestió comptable.

Cal tenir molt present que per aprendre a portar la comptabilitat és bàsic fer
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moltes pràctiques i s’ha de ser rigorós en la correcció i comprovació de les dades.
Aquests coneixements són com un engranatge: cada vegada que s’avança en el seu
coneixement es va comprenent del tot.

S’ha plantejat aquest material amb exercicis resolts en un full de càlcul que
permeten a l’alumnat veure l’operatòria que ha permès arribar al resultat final. Per
treballar els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i els
exercicis d’autoavaluació, i llegir els annexos, on hi ha presentacions que poden
ajudar molt a entendre els continguts.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Patrimoni i metodologia comptable

1. Reconeix els elements que integren el patrimoni d’una organització econò-
mica classificant-los en masses patrimonials.

2. Identifica el contingut bàsic del Pla general de comptabilitat i del Pla general
de comptabilitat de la petita i mitjana empresa (pime), interpretant la seva
estructura.

3. Reconeix la metodologia comptable analitzant la terminologia i els instru-
ments comptables utilitzats en l’empresa.

Cicle comptable bàsic

1. Reconeix la metodologia comptable analitzant la terminologia i els instru-
ments comptables utilitzats en l’empresa.

2. Classifica comptablement fets econòmics bàsics, aplicant la metodologia
comptable i els criteris del Pla General de Comptabilitat PIME.

Cicle comptable mitjà

1. Reconeix la metodologia comptable analitzant la terminologia i els instru-
ments comptables utilitzats en l’empresa.

2. Classifica comptablement els fets econòmics més usuals, aplicant la metodo-
logia comptable i els criteris del Pla general de comptabilitat i el Pla general
de comptabilitat PIME.

3. Realitza operacions de comptabilització mitjançant de l’ús aplicacions
informàtiques específiques valorant l’eficiència d’aquestes en la gestió del
pla de comptes.
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Continguts

Patrimoni i metodologia comptable

Unitat 1

Patrimoni i metodologia comptable

1. El patrimoni empresarial

2. Pla Gegeral Comptable (PGC) i PGC PIME

3. Metodologia comptable

Cicle comptable bàsic

Unitat 2

Cicle comptable bàsic

1. Les operacions inicials del cicle comptable

2. Les existències

3. Les operacions de regularització i tancament comptable

Unitat 3

Cicle comptable bàsic amb IVA

1. Les operacions comercials amb IVA

2. Les operacions de regularització i tancament comptable amb IVA

Cicle comptable mitjà

Unitat 4

Operacions avançades

1. Despeses i ingressos en el PGC

2. Creditors i deutors per operacions comercials

3. Immobilitzat i fons de finançament

Unitat 5

Comptes anuals i comptabilització informatitzada

1. Comptes anuals bàsics

2. Aplicacions informàtiques de gestió comptable


