
 

  

 

SEMINARIOS DE CREACIÓN DE EMPREGO A TRAVÉS DA ECONOMÍA SOCIAL  
OBRADOIRO: CONTABILIDADE BÁSICA PARA O EMPRENDEMENTO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

DATA INICIO    28/11/2016 DATA FIN       01/12/2016 DURACIÓN       20 horas 

HORARIO 9:30 – 14:30hs 

LUGAR CELEBRACIÓN:     Espacio coworking municipal Accede Papagaio 
Calle Hospital 19, bajo. 15001 A Coruña 

Persoa de contacto Nuria González Rodríguez 
teléfono 986 136 592 

e-mail nuria@ugacota.coop 

OBXECTIVOS: 

o Mostrar desde un punto de vista práctico que é, e para que serve, a contabilidade nun proxecto de 
economía social. 

o Coñecer o proceso contable e a súa relación co resto de ámbitos da empresa, para a toma de decisións. 
o Capacitar ás persoas emprendedoras no uso de ferramentas contables para facer previsións. 
o Interpretar os estados financeiros e coñecer e coñecer ferramentas e recursos de apoio, na xestión 

contable 

PROGRAMA: 

Módulo 1.- A contabilidade: definición, utilidade, normativa xeral e específica. 
Módulo 2.- Os ciclos e os procesos contables. Principais estados económico-financeiros.  
Módulo 3.- A contabilidade de custos e a determinación dos prezos. 
Módulo 4.- A contabilidade previsional e a toma de decisións. Ferramentas e recursos. 

CONTIDOS: 

1º sesión.- Presentación de Ugacota e das actividades do convenio. A contabilidade: que é? E para que serve?. 
Quen está obrigado/a a levala. Principal normativa que a regula. Plan contable pemes e Orde EHA/3360/2010. 
2º sesión.- O proceso e ciclo contable. A operativa contable: masas patrimoniais, asentos, contas, libros. Os 
principais estados económico-financeiros. Análise de balances e contas de perdas e ganancias. 
3º sesión.- A contabilidade analítica ou de custos. Custos fixos e variables, custos directos e indirectos, cálculo 
do punto morto. A importancia da contabilidade de custos na determinación dos prezos 
4º sesión.- A contabilidade previsional como ferramenta para a toma de decisións: contas de resultados 
previsionais e tesourería previsional. Ferramentas e recursos para apoio nos procesos contables: manuais, 
formación, ferramentas e software de contabilidade. Avaliación do obradoiro. 

 

METODOLOXÍA 

O obradoiro desenvolvese cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención e o 
aprendizaxe das persoas asistentes. Utilízanse medios audiovisuais (presentación, vídeos, enlaces webs, etc.) e 
realízanse actividades prácticas e exercicios de reflexión e debate, promovendo o traballo en equipo e a 
participación de todo o alumnado 

EQUIPO DOCENTE 

Formado por persoal técnico con contrastada experiencia en asesoramento cooperativo e docencia 

DIRIXIDO A 

Persoas desempregadas, emprendedoras, socias de cooperativas, e sociedades laborais que están a poñer en 
marcha unha empresa, interesadas en facelo ou integradas nunha pero con poucos ou ningún coñecemento da 
xestión contable do/a proxecto e/ou empresa. 

Grupo mínimo: 12 persoas, grupo máximo 20 persoas. 

 


