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AG01_FUNDAMENTALS OF ACCOUNTING 
 
 
 
Objectius 
 

• Identificar els comptes de compres i vendes de mercaderies, així com tots els 
comptes relacionats (IVA repercutit, IVA suportat, devolucions, descomptes,....) 
al quadre de comptes del PGC. 

• Identificar i classificar els elements d’ Actiu, Passiu, Net, Despeses i Ingressos. 
• Comptabilitzar al llibre diari compres i vendes de mercaderies, tant a crèdit com 

en efectiu. 
• Comptabilitzar al llibre diari el IVA de les compres, vendes, descomptes i 

devolucions. 
• Comptabilitzar al llibre diari totes les transaccions relacionades amb les 

compres i vendes de mercaderies, descomptes i devolucions de productes. 
 
 
Descripció del material docent 
  
L’ Activitat Formativa consta de quatre unitats. Cada unitat consta de les següents 
parts: 

• Introducció teòrica: nous comptes, funcionament, i exemples. 
• Activitats focalitzades en l’ aprenentatge del nou vocabulari, i del funcionament 

dels nous comptes. 
• Jocs 
• Apartat “To know more” 
• Supòsit comptable: els alumnes comptabilitzaran al llibre diari un seguit d’ 

operacions comptables. 
 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
La temporització aproximada de cada unitat es d’ unes 5/6 hores.  
 
 
 
Recursos emprats 
 
El principal recurs emprat és el PGC en anglès, publicat pel Institut de Comptabilitat i 
Auditoria de Comptes. (ICAC).  
A la pàgina web de Bean Counter es poden trobar una gran varietat de tutorials, 
recursos i jocs relacionats amb la comptabilitat. 
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Ubicació curricular del material docent 
  
CFGM Gestió Administrativa. Mòdul MP05 Tècnica Comptable. UF2 Cicle comptable 
bàsic. 
 
El material dona resposta als següents resultats d’ aprenentatge i criteri d’ avaluació, 
relatius al Mòdul Professional d’ Anglès tècnic: 
 
1. Reconeix informació professional i quotidiana de l’àmbit de (les indústries  
transformadores de metalls) continguda en discursos orals emesos en llengua 
estàndard, analitzant el contingut global del missatge i relacionant-lo amb els recursos 
lingüístics corresponents. 
 

1.2 Identifica la idea principal del missatge.  
1.7 Reconeix les instruccions orals i segueix les indicacions.  
 

2. Interpreta informació professional continguda en textos escrits senzills, analitzant de 
manera comprensiva els continguts. 

 
2.5 Interpreta manuals tècnics, instruccions, catàlegs de productes i/o serveis,         
articles tècnics, informes i normativa. 
2.7 Interpreta el missatge rebut per mitjans diversos: correu postal, fax, correu 
electrònic, entre d’altres.  
2.8 Selecciona materials de consulta i diccionaris tècnics i fa servir suports de 
traducció tècnics i les eines de traducció assistida o automatitzada de textos. 
 

3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, participant com a agent actiu en 
converses professionals. 

 
3.4 Descriu fets breus i imprevistos relacionats amb la seva professió.  
3.5 Fa servir correctament la terminologia de la professió.  
3.6 Expressa sentiments, idees o opinions.  
3.7 Enumera les activitats de la tasca professional.  
3.8 Descriu i analitza un procés de treball de la seva competència 

 
Documents adjunts 
 

Material per al professorat: 
 

- Guia del professor 
 
Material de treball per a l’alumnat: 
 

- Acció Formativa  
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