
Cursos a empreses

COMPTABILITAT BàSICA

Descripció

OBJECTIUS DEL CURS

L'alumnat, en acabar aquest curs de comptabilitat, coneixerà el funcionament de la comptabilitat i de les operacions comptables més habituals, partint

de zero. El curs està també adreçat a conèixer el funcionament d'un programa comptable, el Contasol

Aquest curs de comptabilitat bàsica s'imparteix en format d'aula virtual. Tot i que és pot seguir des de qualsevol lloc, cal presencialitat per seguir les

classes, ja que és tracta d'un format igualment bidireccional. Si estàs pensant en iniciar-te al món de la comptabilitat, aquest curs de comptabilitat

representa una excel·lent oportunitat per formar-te en un àmbit que es troba en constant demanda.

DESTINATARIS

El curs de comptabilitat bàsica va adreçar a totes aquelles persones que, de qualsevol edat, que no disposen de coneixements previs del tema i que,

per motius personals o professionals, volen aprofundir en aquest sector. La comptabilitat contempla molts aspectes en què és interessant aprofundir i

necessitar pràctica constant per poder dominar-la amb fluïdesa. Per això, aquest curs té un enfocament totalment pràctic.?

Programa

Principis de la comptabilitat per partida doble. Pla general comptable. Comptes i subcomptes. Manteniment del llibre diari. Assentaments.

Assentaments predefinits. Utilitats. Llibre major. Balanços. Sumes i saldos. Situació. Pèrdues i guanys. Llistats d'IVA i altres temes fiscals. Tancament

de la comptabilitat. 

Professorat

GEMMA ADROHER PÉREZ

Llicenciada en Econòmiques, especialitat Empresa per la Universitat de Barcelona. Durant 10 anys, de 1994 a 2005, va exercir com a directora

administrativa-financera en dos importants empreses de les comarques de Girona. Des de l'any 2005 treballa per compte propi com a administradora

concursal i assessora d'empreses. Té una experiència docent.

Metodologia



Ensenyament personalitzat , possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge , mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les lectives

Enfocament totalment pràctic 

Professorat amb experiència experiència docent

Dates/horaris

Grup de vespres

Inici: 28 de febrer

Horari: 10 dimarts, de 19:00 a 21:30

Durada: 25 hores

 

 

Lloc

Aula virtual a través de Zoom


