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8006 - GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

Informació general

Tipus d'assignatura : Bàsica
Coordinador : Giovanni Giusti
Curs: Primer
Trimestre: Segon i tercer
Crèdits: 5
Professorat: 

Giovanni Giusti  <ggiusti@tecnocampus.cat>
Martí Guasch Mercadé  <mguasch@tecnocampus.cat>

Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un 
context d'investigació

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 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

Gestionar estratègicament els processos d'innovació empresarial des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaç d'alinear recursos, capacitats 
i habilitats per posar-los en pràctica

Transversal

Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens
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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 en funcionament prenent com a sistema 
d'informació la comptabilitat empresarial.

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. Introducció a les finances

1.1. Principis comptables
1.2. De la comptabilitat a les finances

2. Anàlisi economicofinancera

2.1. Finances operatives
2.2. Anàlisi del negoci
2.3. Anàlisi del compte  de resultats
2.4. Principals conceptes del balanç  de situació: Necessitats Operatives de Fons vs. Fons de Maniobra
2.5. Anàlisi del balanç de situació
2.6. Diagnòstic economicofinancer

3. Planificació economicofinancera

3.1. Balanç de situación provisional
3.2. Compte de resultats provisional
3.3. Pressupost de tresoreria
3.4. Anàlisi de sensibilitat
3.5. Pla d'acció

4. Anàlisi i valoració de projectes d'inversió

4.1. Què s'entén per inversió
4.2. Càlcul de la rendibilitat d'una inversió: VAN, TIR i payback
4.3. Etapes per a l'anàlisi d'un projecte d'inversió
4.4. Costos enfonsats i altres consideracions respecte a les despeses a imputar

Rendibilitat sol·licitada a la inversió

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
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Complementaris

Bibliografies
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Martínez Abascal, Eduardo. Finanzas  para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edición, Madrid 2012.

Massons, Joan. Finanzas: diagnóstico y planificación a corto plazo, ESADE, Barcelona 1997.

Phillips, Robert. Pricing and Revenue Optimization, Stanford Business Books, Stanford  2005.
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