
 

 

NOM DEL CURS: COMPTABILITAT INFORMATITZADA 
 
DURADA:  40 hores 
 
OBJECTIUS:  
 
L’objectiu general del curs és:  
Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica. 
Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els 
tenen. 
Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà. 
 
Per aquest motiu, en finalitzar el curs, el participant ha de ser capaç de:  
 
1. Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat. 
2. Definir el que és un programa informàtic de comptabilitat. 
3. Aprendre les parts bàsiques del programa. 
4. Agafar agilitat en la seva utilització. 
5. Identificar els avantatges del programa, però també les precaucions a tenir. 
6. Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa 

informàtic. 
7. Donar d’alta una empresa a l’aplicatiu comptable amb totes les seves dades legals i fiscals. 
8. Introduir , modificar i eliminar comptes i subcomptes. 
9. Enregistrar els assentaments comptables en el Diari. 
10. Optimitzar la introducció i la gestió de la informació comptable. 
11. Obtenir els llibres diari i major de comptabilitat. 
12. Introduir, modificar les dades relatives a les operacions d’IVA i emetre els diferents models 

normatius lliurables durant l’exercici. 
13. Controlar els fluxos de tresoreria de l’empresa.  
14. Automatitzar processos amb l’ús d’assentaments predefinits. 
15. Realitzar les operacions de final d’exercici econòmic. 
16. Gestionar el tancament i l’obertura d’exercicis comptables. 

 
CONTINGUTS:  
 
UNITAT DIDÀCTICA 1. EL PROCÉS COMPTABLE 
1.1. Comptes Llibres 
1.2. Assentaments comptables 
1.3. Els documents final de la comptabilitat 
1.4. Balanç de situació 
1.5. Compte de Pèrdues i Guanys 
 
 



 

 

UNITAT DIDÀCTICA 2. EL PROGRAMA INFORMÀTIC 
2.1. Què és un programa de comptabilitat? 
2.2. Per a què serveix? 
2.3. Altres aplicacions. 
 
UNITAT DIDÀCTICA 3. ESTRUCTURACIÓ BÀSICA DEL PROGRAMA DE COMPTABILITAT 
3.1. Operacions generals. 
3.2. Definició del Pla comptable. 
3.3. Obertura de comptes. 
3.4. Operacions específiques. 
3.5. Definició de comptes i tipus d’I.V.A. 
3.6. Venciments. 
3.7. Immobilitzat. 
 

UNITAT DIDÀCTICA 4. OPERATIVA DEL PROGRAMA 
4.1. Entrada d’assentaments. 
4.2. Realització d’operacions específiques. 
4.3. Consultes i obtenció d’informació. 
4.4. Tancament del exercici. 
 
UNITAT DIDÀCTICA 5. RECORDATORI D’AMORTITZACIONS  
5.1. Concepte i necessitat de l’amortització. 
5.2. Comptabilització de les amortitzacions. 
5.3. Regulació fiscal de les amortitzacions. 
5.4. Comptabilització amb el programa informàtic. 
 
UNITAT DIDÀCTICA 6. PROVISIONS I DETERIORAMENTS DE VALOR  
6.1. Concepte de provisió i de deteriorament de valor. 
6.2. Principals provisions en el PGC. 
6.3. Principals deterioraments de valor en el PGC. 
6.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats. 
 
UNITAT DIDÀCTICA 7. MONEDA ESTRANGERA  
7.1. Concepte d’operació en moneda estrangera. 
7.2. Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera. 
7.3. Tractament comptable de les operacions. 
7.4. Comptabilització amb el programa informàtic. 
 
 
 


