
      

 
8006 - Gestió Econòmica i Financera 

 
 
Tipus d'assignatura 

Titulació: Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació   
Curs: Primer 
Trimestre:  Segon - Tercer 
Crèdits ECTS: 5 
Coordinador de l'assignatura: Dr. Pablo Migliorini 
Professorat de teoria: Dr. Martí Guasch 
Professorat de seminaris: Dr. Pablo Migliorini i José Luís Martínez 
Idioma de lliurament: Anglès / Castellà 

1.- Objectius 

Objectius generals 
d'aprenentatge de 
l'assignatura 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar als 
participants les eines necessàries per decidir si un 
projecte és viable i econòmicament rendible, així 
com proporcionar a l'estudiant els coneixements 
suficients per dur a terme un seguiment financer 
adequat d'una empresa prenent com a sistema 
d'informació la comptabilitat empresarial. 

2.- Competències 
 
2.1.- Competències bàsiques • CB1.- Posseir i comprendre coneixements que 

proporcionin una base o oportunitat per ser 
originals en el desenvolupament i/o aplicació 
d'idees, sovint en un context de recerca 

• CB2.- Que els estudiants sàpiguen aplicar els 
coneixements adquirits i la seva capacitat per 
resoldre problemes en entorns nous o poc 
coneguts en contextos més amplis relacionats 
amb la seva àrea d'estudi 

• CB4.- Que els estudiants sàpiguen comunicar 
les seves conclusions i els últims 
coneixements i raons que els sustenten a 
audiències especialitzades i no 
especialitzades d'una manera clara i 
inequívoca 

• CB5.- Que els estudiants tinguin les habilitats 
d'aprenentatge que els permetin continuar 



      

estudiant d'una manera que serà en gran part 
autodirigida o autònoma 

 
2.2.- Competències 
transversals 

• CT2.- Liderar un equip i treballar equips 
multidisciplinaris, participar activament en 
tasques i negociar davant d'opinions 
discrepades fins que s'assoleixin posicions de 
consens  

• CT3.- Reconèixer la diversitat de punts de 
vista, entendre la multiculturalitat i poder donar 
a conèixer les opinions en compliment 
d'opinions divergents 

• TC4. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les 
desigualtats de gènere per dissenyar 
solucions 

 
2.3.- Competències 
específiques 

• CE3.- Aplicar intel·ligència competitiva per 
detectar signes de canvi, analitzar tendències, 
reaccions i estratègies dels competidors 
actuals i/o potencials.  

• CE5.- Saber reconèixer i utilitzar tots els 
recursos financers disponibles, públics i 
privats, a disposició dels emprenedors  

• CE6.- Utilitzar sistemes avançats d'informació 
financera per donar suport a la presa de 
decisions empresarials 

• CE7.- Saber aplicar i adaptar la tecnologia per 
a la creació de projectes emprenedors. 

 

3.- Metodologia de treball 
 
Sessions teòriques • Classe magistral: Sessions de classe 

d'exposició basades en l'explicació del 
professor en què assisteixen tots els alumnes 
matriculats en l'assignatura 

• Presentacions: Formats multimèdia que 
admeten classes presencials 

 
Aprenentatge orientat • Seminaris: Format presencial en grups de 

treball reduïts. Es tracta de sessions 
vinculades a les sessions presencials de 
l'assignatura que permeten oferir una 
perspectiva pràctica de l'assignatura i en què 
la participació dels estudiants és clau 



      

• Casos d'estudi: Dinàmica que forma part de 
l'estudi d'un cas que serveix per 
contextualitzar l'estudiant en una situació 
particular, el professor pot proposar diferents 
activitats 

 
Autoaprenentatge • Resolució d'exercicis i problemes: Activitat 

no presencial dedicada a la resolució 
d'exercicis pràctics 

• Tutoria no presencial: per a la qual 
l'estudiant disposarà de recursos telemàtics 
com el correu electrònic i els recursos intranet 
d'ESCSET 

4.- Avaluació de l´assignatura 

Sistema d'avaluació: 

El SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula - 10% 

El SE2.  Seminaris - 40% 

El SE3. Pla Financer - 50% 

5.- Continguts de l´assignatura 
 
1. Introducció al finançament 

1.1. Principis comptables 
1.2. De la comptabilitat al finançament 

 
2. Anàlisi economicoeconòmiques 

2.1. Finances operatives 
2.2. Anàlisi d'empreses 
2.3. Anàlisi del compte de rendiment 
2.4. Conceptes principals del balanç: Necessitats operatives dels fons vs. Fons 

de maniobra 
2.5. Anàlisi de balanços 
2.6. Diagnòstic economicoecons financers 

 
3. Planificació economicoecons financers 

3.1. Balanç previst 
3.2. Declaració de resultats planificada 
3.3. Pressupost del Tresor 
3.4. Unaanàlisi de sensibilitat 
3.5. Pla d'acció 

 
4. El Pla Financer 

4.1. El Pla Financer: Introducció i Fonaments 
4.2. Eina: Excel. Plantilla de desenvolupament de plans financers 



      

4.3. Inversió i finances empresarials 
4.4. Vendes i ingressos del projecte empresarial 
4.5. Els costos i despeses del projecte empresarial 
4.6. Cobraments i pagaments de projectes empresarials 
4.7. Flux de caixa i pressupost de tresoreria 
4.8. Anàlisi de la rendibilitat del projecte empresarial 
4.9.  

6.- Recursos didàctics 
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