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Objectius generals:

- Consolidar els coneixements adquirits en el curs de Comptabilitat bàsica.  
- Consolidar els coneixements generals de persones que, sense haver seguit el curs bàsic, els tenen. 
- Ampliar els coneixements fins a un nivell mitjà. 

Objectius específics:

- Donar a conèixer l’entorn informàtic de la comptabilitat. 
- Definir el que és un programa informàtic de comptabilitat. 
- Aprendre les parts bàsiques del programa. 
- Agafar agilitat en la seva utilització. 
- Identificar els avantatges del programa, però també les precaucions a tenir. 
- Aconseguir un nivell mitjà en la feina comptable, realitzada amb un programa informàtic.
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