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TEMARIS I DATES DELS CURSOS 
 
Praxis Comercial 
 

 Gestió d’estocs: 
- Estocs, saldos inicials, inventari inicial 
- Recepció de comandes, control d’estocs, regularitzacions de magatzem 
- Dispositius electrònics de gestió d’inventari 
- La valoració de l’estoc. Sistemes de valoració: PMC. 
- Lots i números de sèrie 
- Consultes, estadístiques i seguiment de l’estoc 
 
Dimecres 24 d’octubre de 2018 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 26 d’octubre de 2018 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

 Gestió facturació: 
- Fitxa de clients. Informació per facturació. 
- Fitxa d’articles: informació per facturació 
- Tarifes de preus: per client, productes, ofertes, etc... 
- Tarifes de descompte: per família, subfamília, producte, client 
- Gestió comandes clients/ lliuraments a compte 
- Gestió albarans. Comissions a Comercials. 
- Facturació a crèdit i al comptat 
 
Dimecres 12 de desembre de 2018, 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 14 de desembre de 2018, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

 Gestió de la Caixa: 
- Gestió de la  caixa 

               - Entrada de caixa múltiple 
-  Consulta de caixa 
- Regularitzacions de Caixa 
- Arqueig de caixa 
- Tancament de caixa, comptabilització 
 
Dimecres 20 de febrer de 2019, 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 22 de febrer de 2019, 11 h. Online 
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TEMARIS I DATES DELS CURSOS 
 
                                
Praxis Financer 

 
 Gestió financera: 

- Gestió d’assentaments: generals, compres, vendes, pagaments, cobraments, etc... 
- Consultes i extractes d’assentaments 
- Balanços de comprovació i Balanços predefinits 
 
Dimecres 14 de novembre de 2018, 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 16 de novembre de 2018, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

 Gestió de la cartera a pagar i cobrar 
- Gestió d’efectes 
- Remeses, emissió pagarés 
- Llistat de risc 
 
Dimecres 23 de gener de 2019, 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 25 de gener de 2019, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

 Gestió Immobilitzat 
- Fitxes de bens d’immobilitzat. Altes, baixes i modificacions de bens de l’immobilitzat. Entrada a 
partir de la factura de compra. 
- Control d’inventaris: informes de valoració, projecció d’amortitzacions, situació etc... 
- Gestió amortitzacions periòdiques: Càlcul i comptabilització.  
 
Dimecres 13 de març de 2019, 11 h. Presencial a l’aula de CSI (Tarragona) 
Divendres 15 de març de 2019, 11 h. Online 
 

--------------------------------------------------- 
 

 
 

 


