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Informació general
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Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Que els estufiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts, dins 
de contextes més amplis (o multidisciplinars), relacionats amb la seva àrea d'estudi

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, a partir d'una informació que, sent 
incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustentin a públics especialitzats i no 
especialitzats de una manera clara i sense ambigüetats

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura, 
autodirigida o autònoma

General

Tenir raonaments atònoms amb distància crítica a temes i qüestions de negoci i aplicació d'idees innovadores

Analitzar els entorns de negocis, locals i globlas, amb el fi de detectar noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes 
comercials

Transversal

Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte a les 
opinions divergents
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Descripció

L'objectiu de l'assignatura és aportar als participants les eines necessàries per decidir si un projecte és viable i rendible des del punt de vista financer, a més 
d'aportar a l'estudiant coneixements suficients per realitzar un correcte seguiment financer d'una empresa. L'estudiant també aprendrà quines són els millors 
mètodes per finançar la seva pròpia empresa.

Metodologia de treball

Sessions Teòriques

Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en 
l'assignatura.
Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

Aprenentatge Dirigit

Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una 
perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas 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

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel 
professor.
Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia 
de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.

Continguts

1. Valoració: conceptes bàsics

1.1 Mètodes de valoració: Mètodes estàtics i dinàmics
1.2 Casos pràctics: valoració d'empreses

2. Valoració startup: conceptes bàsics

2.1 Mètodes de valoració de startup: Berkus, Scorecard, VC, comparables i Discounted Cash Flow
2.2 Casos pràctics: valoració de startups

3. Finançament Públic i Privada  

3.1 El finançament públic (préstec participatiu, conveni europeu, etc)
3.2 Finançament Privat
3.3 El Crowdfounding, Business angels, capital de risc, etc.
3.4 El capital de risc
3.5 El  Procés d'inversió del capital de risc (ampliació de capital, prima d'emissió, etc) 

4. El procés d'inversió

4.1 Negociació amb inversors
4.2 L'acord d'inversió (exemples, les principals característiques)
4.3 Joc de rol d'inversors - emprenedors

5. Casos de finançament de Startups

5.1: Permanència de l'inversió en la startup
5.2  La sortida de l'inversor
5.3 Les principals operacions d'inversió a Espanya i  Europa

6. El Pacte de socis

6.1 Visió Social
6.2 Visió Econòmica
6.3 Enfocament Jurídic

Sistema d'avaluació

Sistema d'avaluació:

SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula10%

SE2. Treball Individual 20%



SE3. Seminaris 70%

Recursos

Bàsics

Bibliografies

BLANCO RAMOS, Francisco, FERRANDO BOLADO Máximo, MARTINEZ LOBATO, María Fuencisla, Dirección Financiera I. Selección de 
Inversiones, Editorial Pirámide.

BREALEY, Richard A., MYERS, Stewart C. y ALLEN, Franklin, Principios de Finanzas Corporativas, McGraw Hill.

Fernández, Pablo. Métodos de valoración de empresa. Barcelona (Espanya), Universidad de Navarra IESE, 2008.Fernández, Pablo. Métodos de 
valoración de empresa. Barcelona (Espanya), Universidad de Navarra IESE, 2008.

 


