Departament de Gestió Administrativa
Tècnica comptable –
1r Gestió administrativa
Curs 2021-2022
Continguts o temes per avaluació:
1a avaluació:
• El patrimoni empresarial: elements patrimonials
• Les masses patrimonials: Actiu, passiu i patrimoni net
• L’Inventari i el Balanç de Situació
• La metodologia comptable: teoria dels comptes
• El llibre Diari
• El PGC de Pimes
• Les compres, vendes i prestacions de serveis
• Les despeses i els ingressos
• Les compres de béns d'inversió
2a avaluació:
• Les fonts de finançament a curt i a llarg termini
• El llibre Major
• El balanç de comprovació
• Introducció de l’IVA a les operacions comptables
• Comptabilització dels fets econòmics més rellevants

3a avaluació:
• El cicle comptable
• Regularització de pèrdues i guanys
• Tancament comptable
• Liquidació d'Iva trimestral
• Regularització d'existències
• Maneig del programa informàtic “ContaSol”
• PROJECTE FINAL
Què s’avaluarà:
•

Els Inventaris i Balanços ( Situació, Comprovació...)

• Els assentaments de gestió, de regularització i de tancament
en el llibre Diari.
•

Els exercicis amb l’aplicació informàtica “ContaSol”

•

La realització dels exercicis diaris a classe i a casa

•

El comportament, la participació i l’interès per el mòdul

•

La netedat, ordre i integritat en els apunts i material de classe

Com s’avaluarà:
Durant cada avaluació haurà un examen parcial, com a mínim, i
l'examen d'avaluació final. Aquest darrer examen valdrà doble que
els exàmens parcials. Una prova objectiva pot incloure una o més
unitats didàctiques segons ho indiqui el professor i poden ser
escrites o de maneig del programa informàtic “ContaSol”.

És avaluació contínua, és a dir, que cada avaluació entra tot el
temari anterior explicat, i si s'aprova una avaluació es recupera
l'anterior, en cas d'haver suspès.
Es valorarà l'actitud de l'alumne/a per arrodonir la nota. Aquesta
valoració s'obtindrà de la feina diària a classe i a casa, del
comportament a l’aula, de la participació i de l'interès cap al mòdul.
És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en l'examen final
de la 3a avaluació per poder aprovar el mòdul.
La nota de la convocatòria ordinària de juny estarà constituïda de
la següent forma:
• 10% nota Projecte final
• 90% mitjana de les tres avaluacions amb aquesta proporció: 1a
avaluació 10%, 2a avaluació 20% i 3a avaluació 70%
Com se recupera:
Si no s'aprova el mòdul a través de la convocatòria ordinària,
l'alumne/a ho pot superar obtenint una qualificació mínima de 5 a
la prova extraordinària de juny o a la de setembre. Sempre que
tengui aprovat l'examen de “ContaSol” ( en cas contrari s'haurà de
tornar examinar).
Durant el següent curs, l'alumne amb el mòdul suspès podrà
recuperar (segons un calendari proposat pel departament) amb
una qualificació mínima de 5, a les convocatòries de març o juny.

Altres consideracions:
Tant pel que fa a la part conceptual com a la pràctica es tindrà
en compte la situació sanitària a causa de la COVID i, per
aquest motiu, els aspectes descrits als apartats anteriors seran
adaptables i modificables segons les circumstàncies, donant
prioritat, si n’és el cas, a aquells continguts que es considerin
elements essencials del currículum.
S’iniciarà amb presencialitat total. Si la situació sanitària fes
necessari passar a formació semipresencial, es farà alternant
les classes presencials i en línia, de forma que l’alumnat que
segueixi les classes des de casa es connectarà a l'aula de
forma virtual a l'hora corresponent a l’assignatura i seguirà les
indicacions donades pel professorat, seguint les seves
explicacions o fent les activitats o proves indicades. Per optar a
l'aprovat, és imprescindible l'assistència a la classe tant
presencial com virtual, es passarà llista a totes les sessions. En
el cas que la situació sanitària s’agreugi i s’hagi de fer tota la
formació de forma virtual, es donaran les indicacions
corresponents per a aquest nou escenari, que inclourà classes
virtuals, proves en línia i entregues d'activitats.
La part virtual, en qualsevol dels escenaris, es farà fent servir la
plataforma educativa Google Classroom i altres aplicacions de
Google (correu electrònic, Meet, Drive) així com aquelles
aplicacions addicionals que el professorat consideri adients pel
correcte
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