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Assignatures de l’àmbit de la comptabilitat 
financera al Grau d’ADE

Assignatura Obl/Op Semestre

Introducció a la comptabilitat (6 crèd.) Obligatòria S2 (1er)

Comptabilitat financera (6 crèd.) Obligatòria S3 (2on)

Anàlisi dels estats financers (6 cred.) Obligatòria S5 (3er)

Auditoria externa (6 cred.) Optativa S7 (4art)

Consolidació dels estats financers (6 crèd.) Optativa S8 (4art)



No classes presencials 
Virtuals asíncrons ..... 
Focus en les activitats 
d’aprenentatge: context 
d’aprenentatge que combina 
diversitat de recursos i 
activitats 

Idiosincràsia de la UOC



L’adaptació dels Recursos en l’àrea de 
comptabilitat financera als canvis del RD 1/2021

Assignatura Recursos disponibles Afectació

Introducció a la comptabilitat 5 mòduls UOC: teoria-exemples  i 
exercicis

Sense afectació

Comptabilitat financera 5 mòduls UOC: teoria-exemples i  
exercicis, i Guies d’estudi per mòdul

Afectació a gairebé tots 
els mòduls

Anàlisi dels estats financers 5 mòduls UOC: teoria-exemples Sense afectació

 Auditoria externa Manual Pràctic Francis Lefebvre. 
Auditoría de Cuentas (online),  5 Guies
d’estudi i exercicis

Afectació reduïda RD 
2/2021 

Consolidació dels estats 
financers

5 mòduls UOC: teoria amb exemples i 
cas transversal

Sense afectació



Saber aplicar les NRV desenvolupades al PGC per a les transaccions més comunes
realitzades en una entitat econòmica.
• Preservar els mòduls en cas de poca afectació i introduir els canvis mitjançant la guia 

d’estudis 

Adaptació dels recursos a l’assignatura de 
comptabilitat financera

Mòdul Modificació

M1. El marc normatiu de la comptabilitat Ampliació informació sobre el criteri del 
valor raonable.

Mitjançant Guia Estudi

M2. Normes de valoració de la inversió en actius 
no corrents

Sense afectació

M4. Normes de valoració del patrimoni net, 
provisions i contingències

Sense afectació

M5. Normes de valoració dels ingressos, 
despeses, deutors, creditors i impostos

- Reconeixement dels ingressos
- Moneda estrangera. AF de caràcter 

monetari categoria VRCPN

Mitjançant Guia Estudi



• En cas de molta afectació, com és el cas del M3. Normes de valoració dels actius i 
passius financers

- S’ha reescrit el contingut tant del mòdul teòric com de la col·lecció d’exercicis i es 
disposarà en format pdf

- Podran disposar d’aquest M3 quan comenci l’activitat lligada a ell.

Adaptació dels recursos a l’assignatura de 
comptabilitat financera



Moltes gràcies per la vostra atenció 


