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1º OBJECTIUS 
  
 Després d'haver vist en l'Economia 1ª els aspectes generals i el funcionament de 
l'economia a nivell macro i micro, correspon en aquest curs endinsar-se en la medició i avaluació 
contable-financera, així com en la planificació i gestió de costos de projectes socials. Amb això es 
pretén que el futur treballador social no sigui aliè als instruments conceptuals i a les tècniques 
econòmiques que ha de conèixer, perquè haurà d'administrar recursos que, siguin de procedència 
publica o privada, i per sempre limitats, es veurà en la necessitat d'optimitzar-los en la seva utilitat 
social. 
 
2º METODOLOGIA 
  
 Es dedicaran tres hores setmanals al desenvolupament dels temes del programa de la 
matèria. 
 Elaboració de treballs individuals i/o en grup per una major comprensió i profundització de 
les explicacions fetes a l'aula. 
 
3º AVALUACIÓ 
  
 La qualificació final de la matèria  es realitzarà de la següent manera: 
 - Realització d'exercicis pràctics sobre els continguts de la matèria, segons s'indica en la 
Metodologia. 
 - Prova d'avaluació final, que tindrà lloc al finalitzar el quadrimestre. 
 
4º PROGRAMA 
  
 1ª Introducció a la comptabilitat com a branca auxiliar de les ciències socials.- Historia i 
evolució de la ciència econòmico-comptable.- Mitjans i fins en la comptabilitat.- Ciències afins i 
auxiliars. 
  
 2ª Patrimoni.- Actiu, passiu i capital.- Principals partides d'actiu i de passiu.- Transaccions i 
comptes.- El Deure i l'haver i partida doble.-Tipus de comptes i la seva utilització.- Exemples. 
 3ª Inventari: definició i funció.- El Balanç: classes i limitacions.- Significació econòmica i 
financera del Balanç.- Fonts de finançament.- Pràctiques. 
  
 4ª Assentaments.- Llibres de comptabilitat.- Documentació .- Comptabilitat mecanitzada.- 
Tècniques comptables.- Xecs, Transferències.- Arqueig i control de tresoreria. 
 



 5ª Planificació comptable.- Gestió i programació.- codificació de comptes.- Pla general de 
Comptabilitat: Característiques.- Inversió versus recursos.- Borsa de Valors: Característiques. 
 
 6ª   El pressupost.- Ressenya històrica i evolució tècnica.- Ingressos i despeses.- Cicle del 
Pressupost.- Periodificació i liquidació.- Aplicació de pressupostos en el cas d'identitats no 
lucratives. 
 

7ª Pressupostos de l'Estat i d'Organismes autònoms.-L'equilibri pressupostari.- Política 
fiscal i deute Públic.- El Dèficit.- Exemples. 
 
 8ª Comptabilitat de costos: nocions.- Costos i rendibilitat.- Serveis públics i avaluació 
econòmica.- Medició de costos als serveis socials.- P.P.P.- P.O.B. 
 
 9ª   Anàlisi econòmica dels serveis socials: objectius .- Gestió i programació del treball 
social.- Pla de Comptabilitat de la Generalitat aplicat als serveis socials.-Estudis de pressupostos i 
casos pràctics. 
 
 10ª Glossari de terminologia econòmica: familiarització amb el vocabulari usat 
communment, tant en termes econòmics i financers com de política fiscal. 
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