
 

 

 

DIRECCIÓ FINANCERA 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  Doble titulació en AdE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats 
Digitals 

Curs: Tercer 
Trimestre:  Segon 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  JOSEP TORRES (Presencial i Semipresencial) 

 Idiomes d’ impartició: 100% català, malgrat que es podran assignar lectures i casos en 
castellà i anglès. 
 
 

1.- Objectius 
 
 

Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

Direcció Financera és una assignatura on es 
consoliden els fonaments apresos a les 
assignatures d'inversió i finançament a curt 
termini i tècniques quantitatives per a la gestió 
financera i s'inicia l'estudi de la gestió de les 
finances a llarg termini on es treballarà la 
capacitat per tractar i resoldre problemes de 
finançament de l'empresa. 

 

 
2.- Competències 

 

2.1.-  Competències  
bàsiques 

 CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus 
coneixement al seu treball o vocació d’una forma 
professional i que tinguin les competències que 
acostumen a demostrar-se mitjançant l’elaboració i 
defensa d’arguments i la resolució de problemes 
dins de la seva àrea d’estudi; 

 CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de 
reunir i interpretar dades rellevants (normalment 
dins de  la seva àrea d’estudi) per emetre judicin 
que incloguin una reflexió sobre temes rellenvats 
d’índole social, científica o ètica;  

 CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat 
aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries  per 
emprendre estudis posteriors amb un alt grau 
d’autonomia. 

 

2.2.-  Competències 
generals 

 CG2. Generar idees i solucionar problemes, tant de 
manera individual com col·lectiva, així como 
capacitat per expressar a altres aquestes idees i 
solucions. 



 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 

 
 
Dins de l'aula: 
- S’emprarà la metodologia del cas per desenvolupar els continguts teòrics de 
l’assignatura. La resolució dels  casos es farà amb fulles de càlcul (excel), per tant, cal 
que els  alumnes portin ordinador portàtil a l’aula. 
- Resolució de casos i problemes pràctics a classe i en grup, per fomentar una 
dinàmica de treball molt exigida a les empreses. 

2.3.-  Competències 
transversals 

 CT3. Formular raonament crítics i ben 
argumentats, fent servir terminologia precisa, 
recursos especialitzats i documentació que avali 
aquests arguments. 

 CT8. Interpretar normativa legal  i d’organització 
institucional i gestionar informació d’àmbit 
empresarial 

2.4.-  Competències 
especifiques 

 CE.3. Analitzar i valorar la informació dels estats 
comptables aplicant criteris legals o definits per 
l’empresa, avaluar el rendiment econòmic  i 
elaborar informes financers que serveixin per la 
presa de decisions. 

Sessions teòriques  MD1.Classe magistral: Sessions de classe 
expositives basades en l’explicació del professor 
en la que assisteixen tots els estudiants matriculats 
a l’assignatura. 

 MD3. Presentacions: Formats multimèdia que 
serveixen de recolzament  a les classes 
presencials. 

 MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, 
que inclou continguts o demostracions dels eixos 
temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules 
estan integrades a l’estructura de l’assignatura i 
serveixen als estudiants per revisar tantes vegades 
com faci falta les idees o propostes que el 
professor necessita destacar de les seves classes. 

Aprenentatge dirigit   MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de 
l’estudi d’un caso, que serveix per contextualitzar a 
l’estudiant en una situació en concret, el professor 
pot proposar diferents activitats, tant a nivell  
individual com en grup, entre els seus estudiants. 

 
Aprenentatge autònom  MD9. Resolució d’exercicis i problemes: 

Activitat no presencial dedicada a la resolució 
d’exercicis pràctics a partir de les dades 
subministrades pel professor. 



 

 

 
Fora de l'aula: 
- Caldrà resoldre en grups de entre 3 i 5 alumnes un cas pràctic el qual caldrà 
presentar i defensar, a part de realitzar la corresponent memòria escrita. 
- Realització d'exercicis a nivell individual 
 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

Sistema d’avaluació: 

Examen final 70% 

Participació en activitats plantejades dins de l’aula 10% 

Treball en grup i exposicions 20% 

 

 Es realitzarà un examen final que suposarà el 70% de la nota final. 

 Participació en activitats plantejades dins de l’aula. Test tema 1 i 2: 10% de 
la nota final. 

 Treball en grup i exposicions. Cas pràctic avaluable: 20% de la nota final (es 
valorarà la memòria, el power point, la presentació, la defensa i la qualitat de 
les preguntes). 

 La participació activa a classe, l’actitud mostrada, els treballs voluntaris poden 
bonificar la nota final en fins a 0,5 punts. 

EXAMEN RECUPERACIÓ: En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, 
realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (el 30% del 
test i el cas pràctic avaluable) no es recuperable i es mantindrà a l’hora d’efectuar el càlcul de la 
nota final. 

 

5.- Continguts 
 

TEMA 1: ELS DESEQUILIBRIS ECONÒMICS I FINANCERS A L’EMPRESA 
Anàlisi del negoci; Anàlisi del compte de resultats; Principals conceptes en el balanç: 
Necessitats Operatives de Fons (NOF) vs. Fons de Maniobra; Anàlisi del balanç; 
Ràtios operatius; Diagnòstic: problemes econòmics vs. problemes financers (operatius 
i estructurals) 
 

 
TEMA 2: PLANIFICACIO FINANCERA A LLARG TERMINI 
Planificació financera: fonamentació teòrica; La planificació financera com instruments 
de recolzament a la direcció estratègica; Compte de resultats previsional; Balanç 



 

 

previsional; Anàlisi de sensibilitat; Pla d’acció; Ràtio g: creixement sense finançament 
addicional; Cadena de valor 
 

TEMA 3: ANÀLISI I VALORACIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ 
Interès simple, interès compost. Actualització, capitalització. Anualització de 
rendibilitats; Què entenem per inversió; Càlcul de la rendibilitat d’una inversió; Quin 
cash-flow a utilitzar: el Free Cash-Flow (FCF), el Free Cash-Flow després d’impostos o 
el Cash-Flow de l’accionista; Etapes per l’anàlisi d’un projecte d’inversió: exemple d’un 
projecte; Compte de resultats i balanç previsional. Anàlisi; “Cash-flows” originats per la 
inversió en actiu net (NOF i Actiu Fix); Fluxos produïts pel benefici del projecte. La 
perpetuitat; Riscos o incerteses en els projectes d’inversió; Rendibilitat que li demanem 
a la inversió. Weighted Average Cost of Capital (WACC); Altres criteris per decidir la 
inversió; Finançament del projecte; Tractament de la inflació 
 

TEMA 4: DECISIONS ESTRATÈGIQUES SOBRE EL FINANÇAMENT A LLARG 
TERMINI DE L’EMPRESA  
Decisions sobre deute i capital; Cost del deute; Efectes del deute: palanquejament; 
Quant deute hauríem de tenir; Quan demanar deute; Tipus de deute a demanar; Què 
és el que mira el banc; Cost dels fons propis; Criteris per decidir entre deute o fons 
propis; Productes bancaris per aconseguir finançament 
 

TEMA 5: VALORACIÓ D’EMPRESES 

Valoració d’empreses: generalitats i utilitats; Mètode de valoració per comparables;  
Mètode de descompte de fluxos. Capital Asset Pricing Model (CAPM); Model Gordon- 
Shapiro; Model Black&Scholes. 
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