
   
 

 

 

INVERSIÓ I FINANÇAMENT A CURT TERMINI 

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

Curs: Quart 

Trimestre:  Primer 
Crèdits ECTS: 6 

Professorat:  NÚRIA MASFERRER  i SERGI SERRANO  

 Idiomes d’ impartició:  Català 
 

1.- Objectius 
 
 

 
Objectius 
d’aprenentatge generals 
de l’assignatura. 

 

L’estudiant ha de saber analitzar els estats comptables de 
l’empresa i fer un anàlisi de tots els elements d’inversió i 
finançament a curt termini, gestió del circulant, fluxos de 

caixa de l’empresa així com també la inversió empresarial.  
 

 
2.- Competències 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.-  Competències  
Bàsiques 

 

CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus 
coneixements al seu treball o vocació d'una forma 
professional i posseeixin les competències que solen 
demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa 
d'arguments i la resolució de problemes dins la seva 
àrea d'estudi; 

CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir 
i interpretar dades rellevants (normalment dins la 
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin 
una reflexió sobre temes rellevants 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. 



   
 

 

 

 

 

3.- Metodologia de treball 
 Classes magistrals 

  Classes pràctiques amb la metodologia del cas. 

 Resolució de casos individuals o en grup, exposició a classe, creació de debat i 
preguntes. 

 Treball en grups d’anàlisi i síntesi de temàtiques relacionades amb la matèria. 

 Realització de tutories individuals o en grup 

  Recerca i/o utilització de material (documents, objectes, etc.) per a determinades 
classes. 

 Es treballarà amb suport informàtic amb el programa EXCEL 

4.- Avaluació global de l’assignatura 
 

 Activitats Grupals:  20%  

 Activitats individuals: 20% 

 Examen Final: 60% 

L’examen final ha de tenir una nota mínima de 4 per fer mitjana amb la resta d’activitats  

 

2.2.-  Competències 
Generals 

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

 

 

2.2.-  Competències 
Transversals 

CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, 
emprant per a això terminologia precisa, recursos 
especialitzats i documentació que avali aquests 
arguments 

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

 

2.2.-  Competències 
Específiques 

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 a la presa de 
decisions 



   
 

 

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre la nota de l’examen final 

 

5.- Continguts 
 

Tema 1 La funció financera de l’empresa 
1.1 El sistema financer  
1.2 La funció financera de l’empresa: El objectiu financer 
1.3 Principis de la funció financera 
1.4 El binomi inversió-finançament 
1.5 La funció del director financer 

 
Tema 2 
 

Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic  
2.1 El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera 
2.2 El compte de resultats  
2.3 Instruments d’anàlisi financer 
 

Tema 3 
 
 
 
 
 
Tema 4 
 
 
 
 
 
 
Tema 5 
 
 
 
 
 
 
 
Tema 6 

La gestió del circulant i la liquiditat  
3.1 Inversió i finançament a curt termini 
3.2 El Fons de Maniobra 
3.3 NOF 
3.4 El circulant empresarial 
 
Gestió de tresoreria: El cash management 
4.1 El pressupost de tresoreria 
4.2 Principis i objectius del cash management 
4.2 La gestió de cobraments 
4.3 La gestió de pagaments 
4.4 Les relacions bancàries. 
 
Finançament i gestió de dèficits a curt termini 
5.1 Identificació del dèficit 
5.2 Instruments de finançament a curt termini 
    5.2.1 Finançament no bancari 
    5.2.2 Finançament bancari 
    5.2.3 Factoring 
5.3 Selecció d’instruments de finançament a curt termini. 
 
Inversió i gestió de fons a curt termini  
6.1 Factors que determinen la inversió de fons a curt termini  
6.2 Instruments d’inversió a curt termini 
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