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Descrición
Introducir ao alumno no ámbito da información económico-ﬁnanceira como instrumento necesario ao proceso
xeral
de toma de decisións no contexto das entidades lucrativas.- Incorporar ao alumno á ﬁlosofía do sistema
contable como sistema informativo integrado en toda organización, imprescindible para o seu adecuado
funcionamento.- Fomentar no alumno a idea da utilidade da ciencia contable tanto para a sociedade no seu
conxunto como no ámbito da concreta entidade económica.
Competencias
Código
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan
as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de
problemas dentro da súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de
estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reﬂexión sobre temas relevantes de índole social, cientíﬁca ou ética.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma
non especializado.
CE13 Capacidade de elaborar informes de asesoramento económico
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer o funcionamento básico dun sistema contable como instrumento informativo ao servizo
do proceso de toma de decisións

CB2
CB3
CB4
Coñecer a regulación positiva da contabilidade, os seus obxectivos e carácter relativo, así como o CB2
funcionamento do sistema contable empresarial no contexto da regulación positiva española.
CB3
CB4
Contidos
Tema
1. A información económica e a toma de
decisións

2. Concepto e División da Contabilidade
3. O Patrimonio da Empresa: elementos e
relacións

Competencias
CE13

CE13

1.1. A información económico-empresarial
1.2. A utilidade da información económica.
1.3. Os usuarios da información económica.
1.4. A información contable: características e requisitos
2.1. Introdución ao concepto de contabilidade
2.2. División da contabilidade.
3.1. O patrimonio da empresa e os seus compoñentes.
3.2. Analisis do Activo.
3.3. Analisis do Pasivo.
3.4. O fondo de manobra.
3.5. O período medio de maduración da empresa.
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4. Método contable e a súa instrumentalización

4.1. O método contable e os seus obxectivos.
4.2. Os feitos contables: A súa clasiﬁcación e formulación.
4.3. Os feitos contables e o concepto de resultado.
4.4. A conta como instrumento contable.
4.5. Tipos de conta e o seu funcionamento.
4.6. O método de partida dobre.
4.7. O rexistro das operacións contables.
4.8. Contas administrativas e contas especulativas.
5. O ciclo contable
5.1. O ciclo contable: concepto e fases.
5.2. A fase inicial: inventario e apertura.
5.3. O desenvolvemento do exercicio: fase de xestión.
5.4. As operacións de conclusión do exercicio: a fase de peche.
5.5. A elaboración das contas anuais
6. A normalización contable: a regulación legal da 6.1. A normalización contable: concepto, utilidade e tipos.
contabilidade en España
6.2. A regulación legal da contabilidade en España: o Plan Xeral de
Contabilidade.
6.3. A estrutura do Plan Xeral de Contabilidade.
6.4. Os principios contables e as contas anuais.
7. O proceso de valoración contable
7.1. A valoración contable: concepto.
7.2. Valoración analítica e valoración sintética.
7.3. Os criterios de valoración no Plan Xeral de Contabilidade español.
8. Análise e contabilización das existencias
8.1. Concepto e clases de existencias.
8.2. A valoración das existencias.
8.3. A contabilización das existencias.
8.4. Depreciación das existencias.
8.5. A problemática contable de envases e embalaxes.
8.6. A problemática contable do IVE.
9. Dispoñibilidades líquidas e dereitos de cobro 9.1. O efectivo e outros activos líquidos equivalentes.
9.2. Os dereitos correntes de cobro.
9.3. A depreciación dos dereitos correntes de cobro.
10. O pasivo corrente
10.1. O pasivo: concepto e clases.
10.2. Os pasivos por operacións de tráﬁco.
10.3 As débedas con entidades de crédito e outros pasivos de natureza
ﬁnanceira.
10.4. Outras contas pasivas.
11. O inmovilizados material e intanxible
11.1. Concepto e clases.
11.2. O inmobilizado material.
11.3. Os inmobilizados materiais en curso.
11.4. Os investimentos inmobiliarios.
11.5. O inmovilizado intangible.
11.6. As correccións valorativas.
12. Os investimentos ﬁnanceiros
12.1. Concepto e clases.
12.2. A valoración dos investimentos ﬁnanceiros.
12.3 Os dereitos preferentes de subscrición e a súa problemática contable.
12.4. A problemática contable das accións e participacións de capital.
12.5. A problemática contable dos valores de renda ﬁxa e créditos
asimilados.
Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
30
60
90
Resolución de problemas
15
30
45
Observación sistemática
2
2
0
Exame de preguntas de desenvolvemento
1
2
3
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
8
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Resolución de
problemas

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral.
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Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas Ao longo das clases prácticas, a medida que os alumnos desenvolven de modo autónomo
problemas ou exercicios propostos polo profesor, resolveranse as dúbidas ou cuestións dun
modo personalizado.
Avaliación
Descrición

Observación sistemática

Exame de preguntas de
desenvolvemento

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Percepción atenta, racional, planiﬁcada e sistemática por parte do
docente co obxectivo de rexistrar as
manifestacións do comportamento do alumnado. Trátase de valorar
aprendizaxes e accións
e como levan a cabo valorando a orde, precisión, destreza, eﬁcacia...
Probas que inclúen preguntas abertas sobre algúns aspectos teóricos.
Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia con respostas relativamente
extensas.
Proba na que ou alumno/a debe solucionar unha serie de problemas
e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as polo profesor/a.
De este modo, o alumno debe aplicar os
coñecementos que adquiriu.

CualiﬁcaciónCompetenc
ias
Avaliadas
10
CB2
CB3
CB4

30

CB2
CB3
CB4

60

CB2
CB3
CB4

Outros comentarios sobre a Avaliación
Avaliación continua
Durante o curso o alumno será obxecto de avaliación a través de probas escritas de desenvolvemento, de resolución de
problemas e exercicios, así como da realización de actividades na aula que serán computadas e rexistradas a través da
observación sistemática por parte do profesor.
As preguntas de desenvolvemento avalían o nivel de coñecementos teóricos e supón o 30% da cualiﬁcación da materia.
Durante o curso, avaliarase a disposición do alumno ante a materia (asistencia, participación, actitude, ...) que será
rexistrada a través dunhas cualiﬁcacións que suporá até o 10% da cualiﬁcación ﬁnal. O 60% restante da cualiﬁcación da
materia por avaliación continua derivarase dun exame escrito que se celebrará ao ﬁnal do curso, nas datas oﬁciais
establecidas polo centro, na que se avaliarán as destrezas do alumno a través da resolución de problemas e/ou exercicios.
Para superar a materia no proceso de avaliación continua será preciso obter unha nota mínima de 4 sobre 10 na proba que
avalía as destrezas a través da resolución de problemas e ou exercicios. En caso contrario, a nota máxima global que se
poderá obter por avaliación continua é un 4,5.
Para a convocatoria extraordinaria de xullo manteranse as cualiﬁcacións correspondentes á Observación sistemática e á do
Exame de preguntas de desenvolvemento, polo que esta proba será o 60% da nota ﬁnal.
Avaliación global
Si o alumno non desexa ser valorado polo anteriormente descrito proceso de avaliación continua, deberá comunicar por
correo electrónico ao profesor coordinador, antes do 1 de marzo, o seu desexo de avaliarse a través dunha única proba.
Esta proba, na que se poderá obter até un total de 10 puntos, conterá preguntas de desenvolvemento e resolución de
problemas e/ou exercicios e será realizada, na convocatoria ordinaria e na extraordinaria, nas datas oﬁciais establecidas
polo centro.
Exame de Fin de Carreira
Os alumnos que concorran a esta convocatoria serán avaliados co mesmo criterio descrito no apartado de avaliación global.
As datas dos exames oﬁciais deberán ser consultadas na páxina web da Facultade.

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Plan General de Contabilidad. R.D. 1514/2007, de 16 de noviembre (B.O.E. 20/11/07),
- Antonio Sociás Salvá y otros, Contabilidad Financiera. El Plan General de Contabilidad 2007, Ed. Pirámide,
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- Jose Luis Wanden-Berghe Lozano (coord.)., Contabilidad Financiera. El Nuevo Plan General de Contabilidad y de
PYMES., Ed. Pirámide,
- Enriqueta Gallego y Mateo Vara, Manual Práctico de Contabilidad Financiera., Ed. Pirámide,
M.F. Losilla; A. Moreno; F. Rodriguez, Prácticas de Contabilidad ﬁnanciera, Garceta G.E.,
Recomendacións
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