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1. Introducció a la metodologia comptable.
2. Teoria dels comptes.
3. El sistema de partida doble.
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PER AL CAS PRÀCTIC DE RECAPITULACIÓ
En aquesta unitat aprendràs a:
– Identificar els documents objecte de comptabilització.
– Utilitzar la terminologia comptable relativa als comptes.
–  Registrar anotacions en diferents comptes utilitzant el conveni de 

càrrec i abonament.
–  Anotar fets comptables als comptes corresponents utilitzant el 

sistema de partida doble.

SUMARI
Índex dels continguts 
de la unitat.

REPTE INICIAL
Cas contextualitzat que 
serveix com a introducció 
als continguts que es 
presenten durant la unitat, i 
que es reprèn al final.

Aquests reptes es 
podran resoldre de forma 
cooperativa, si el professor 
ho considera adient.

INICI DE LA UNITAT

Gestió 
Administrativa

Estructura d’una
unitat didàctica



Els CONTINGUTS, perfectament estructurats 
per apartats i subapartats, hi són explicats 

de forma clara i senzilla, adaptats al nivell de 
l’alumne.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Textos que complementen els continguts 
explicats al llarg de la unitat. Inclouen: 
terminologia important, curiositats, 
suggeriments de pàgines web, etc.

TEXTOS DESTACATS
Definicions de conceptes clau 

i continguts importants en el 
desenvolupament de la unitat.

QUADRES
S’hi inclouen per exposar els continguts de 
manera ordenada i per facilitar l’estudi.

DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS



EXEMPLES
Explicacions detallades dels continguts que 
acompanyen.

A LA PRÀCTICA
Activitats pràctiques, que situen l’alumne 
en un entorn professional real i on es 
mostra la solució detallada.

CASOS PRÀCTICS 
Activitats pràctiques, 

les solucions de les 
quals no apareixen al 

llibre.

Estructura d’una
unitat didàctica

DESENVOLUPAMENT 
DE CONTINGUTS
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Cas pràctic de recapitulacióCas pràctic de recapitulació
Tres amics creen una empresa aportant-hi 25 000 € cada un, que distribueixen de la manera següent:

- Mobiliari per a l’empresa valorat en 7000 €.

- Equips informàtics per valor de 6000 €.

- Mercaderies: 12 000 €.

- Diners en efectiu: 10 000 €.

- Diners al compte corrent bancari: 40 000 €.

Durant l’exercici econòmic l’empresa realitza les operacions següents:

 1. Compra mercaderies per 4300 €, que paga mitjançant el compte corrent bancari.

 2. Compra a crèdit un cotxe valorat en 22 000 €. El pagament es realitza mitjançant dues quotes d’igual 
quantia, amb venciment a 3 i 20 mesos.

 3. Ven mercaderies per 2200 €, cobra 1000 € en efectiu i la resta mitjançant el compte corrent bancari.

 4. Rep un préstec d’una entitat bancària per valor de 15 000 €, que haurà de retornar d’aquí a 5 anys.

 5. Compra mobiliari per un import de 1900 €. Paga 900 € en efectiu i la resta, mitjançant transferència ban-
cària.

 6. Retira 3000 € del banc per ingressar-los a la caixa de l’empresa.

 7. Compra mercaderies per valor de 8600 €, paga 1400 € mitjançant transferència bancària i la resta queda 
pendent de pagament.

 8. Ven mercaderies per import de 6800 €, cobra 1600 € mitjançant xec bancari i la resta queda pendent de 
cobrament.

 9. Venç la primera quota del punt 2. Es paga mitjançant transferència bancària.

10. Cancel·la un terç del deute que té amb l’entitat bancària.

11. Paga el deute de l’apartat 7 mitjançant transferència bancària.

12. El client de l’apartat 8 paga el seu deute mitjançant transferència bancària.

a) Analitza i explica al teu quadern, utilitzant el raonament comptable bàsic, els fets comptables anteriors.

b) Anota als comptes corresponents els fets comptables que consideris oportuns.

ACTIVITATS DIGITALS
L’alumnat disposarà d’activitats digitals 
interactives, a les quals podrà accedir 
mitjançant un enllaç a la seva versió digital.

RESUMEIX
Esquema organitzat dels principals 
continguts de la unitat per tal que  
l’alumne el pugui completar el seu 
quadern.

PÀGINES 
FINALS

RESOL I PRACTICA
Activitats finals organitzades 
en dos blocs:

Resol, amb activitats 
classificades per epígrafs.

Practica, amb activitats 
més pràctiques, que situen 
l’alumnat en un entorn laboral 
real, com el que es podran 
trobar en els seus futurs llocs 
de treball.

Els llibres d’Operacions 
Administratives de Compravenda 
i Tècnica Comptable contenen, 
a més a més, CASOS PRÀCTICS 
DE RECAPITULACIÓ. Aquests 
casos s’utilitzen per treballar els 
continguts al llarg de les unitats 
i sempre reprenent el que s’ha 
vist en unitats anteriors.




