
  
 

 

INSTRUMENTS FINANCERS 
Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRAU en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació. 
Curs: Optativa nocturn 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  SERGI SERRANO 
 Idiomes d’ impartició: Català 80%, Anglès 20% en lectures i treballs. 
 

1.- Objectius 
 
 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

Assignatura orientada a conèixer els trets  fonamentals del 
Sistema Financer. (Fonamentalment l’Europeu i l’Espanyol). 
S’analitzen el sistema bancari, els mercats monetaris, de 
renda fixa, de capitals i de derivats. 
Es fa esment dels instruments utilitzats pels inversors per 
obtenir els objectius financers de rendibilitat, risc i 
liquiditat. 

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
generals 

• G.1. Comprendre i interpretar de manera pertinent i 
raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics i 
justificar amb arguments consistents les pròpies 
postures, així com de defensar-les públicament. 

• G.2. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita 
en, almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i 
en anglès específic de negocis.  

• G.3. Dominar les eines informàtiques i les seves 
principals aplicacions per a l'activitat acadèmica 
ordinària.  

• G.4. Interpretar normativa legal/organització 
institucional i gestionar informació d'àmbit 
empresarial. 

• G.5. Treballar en equip, participant activament en les 
tasques i negociant davant opinions discrepants fins 
arribar a posicions de consens. 

•  G.7. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb 
una correcta organització i temporalització del treball 
acadèmic, aplicant amb flexibilitat i creativitat els 
coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i 
situacions noves.  



  
 

 

3.- Metodologia de treball 
 

La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera voluntària en el 
procés conjunt de discussió i desenvolupament del curs, la seva participació esdevé cabdal per 
millorar en el procés d’aprenentatge, ja que l’assignatura a partir dels continguts teòrics 
s’adapta cada curs a la situació conjuntural dels Mercats Financers.  Es combinaran classes 
magistrals teòriques amb exemples reals que esdevenen en el moment d’impartir l’assignatura 
i que es publiquen en els mitjans econòmics amb classes pràctiques individuals i en equip per 
aprendre a entendre la evolució dels mercats i com afectes als diferents instruments estudiats. 

També es proposaran  treballs autònoms a desenvolupar individualment o col·lectivament de 
forma no presencial. A tal fi es reparteixen exercicis on les dificultats apareixen davant els 
alumnes i són ells mateixos els que han de resoldre'ls i explicar-los als companys, aquest 
procés és dirigit pel professor.  

Addicionalment l’ús de la bibliografia recomanada i la utilització d’un programa informàtic de 
inversió en borsa permetran adquirir les competències i habilitats necessàries per complir 
l’objectiu marcat. 

 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 
L'examen a fi de trimestre suposa el 70% de la nota, el 30% que resta es formarà a partir dels 
treballs efectuats en les activitats col·lectives a classe i amb la realització de les tasques 
individuals. Es valorarà la defensa en públic, l'explicació davant els companys dels dubtes i 
preguntes formulades i la resolució de les dificultats oposades. 
 
L'assignatura necessita la participació per part de l'alumne. Al tractar-se d’una assignatura 
semi-presencial, es necessària un treball previ del alumne, especialment en estar al dia de 
l’evolució de les noticies que esdevenen diàriament en el àmbit econòmic i especialment en els 
mercats financers. 

2.2.-  Competències 
especifiques 

• E.1. Reconèixer els  conceptes econòmics bàsics, 
habilitats i raonament econòmic, així com el 
funcionament microeconòmic i macroeconòmic. 
Capacitat per entendre els Mercats Financers actuals i 
valorar els diferents instruments financers existents per 
ser competents en entendre els conceptes de valoració, 
rendibilitat, liquiditat i riscos financers que comporten 
la seva utilització. 
Capacitat de comprensió de textos actuals de premsa i 
mitjans econòmics internacionals, i de contractes i 
documents legals d’informació bancaria sobre 
instruments  comercialitzats. 
 



  
 
 
 
En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 70 % de la qualificació final, 
ja que es conservaran les notes de les activitats.  
 

5.- Continguts 
 
Tema 1. Sistema Financer. Actius i Institucions. 
Tema 2. Sistema Bancari. 
Tema 3. Mercat monetari i tipus interès. 
Tema 4. Renda variable. 
Tema 5. Anàlisi Borsària.  
Tema 6. Renda Fixa Pública. 
Tema 7. Renda Fixa Privada.  
Tema 8. Risc i valoració dels actius financers. 
Tema 9. Inversió col·lectiva 
Tema 10. Introducció al mercat de derivats. 
 

6.- Recursos didàctics 
 
Bibliografía Básica 
 

• Afi, Escuela de finanzas aplicadas, 2000. Guía del Sistema Financiero español 
• Burton Malkiel , (2012)  A Random Walk Down Wall Street. W. W. Norton & Company; 

Tenth Edition edition  
• Universitat Pompeu Fabra. Apuntes de Matemática Financiera y Estadística. ( Aula 

virtual  Moddle) 
• Juan Mascareñas Pérez Iñigo. Gestión de Activos de Renta Fija. Ed. Pirámide 
• Cuervo, A. , Rodríguez, L., Parejo, J.A. y Calvo, A. (2002). Manual del Sistema 

Financiero Español. Ariel, Barcelona. 18ª edición. 
 

Bibliografía Complementaria 
 

• Oriol Amat Salas (2000). La Bolsa: funcionament i técniques per a invertir. Eada 
Gestión. 

• Pablo Fernández. Opciones, Futuros e Instrumentos Derivados. Ed Ariel Economia 
• Robert G. Hagstrom Jr. (1998) Warren Buffet. Ed. Gestión 2000 
• Sánchez Fdez. de Valderrama (2001) Curso de bolsa y Mercados financieros. IEAF. Ed. 

Ariel económica 
• Ajram Josef (2011) Ganar en bolsa es posible. Plataforma Empresa 

 


