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GUIA DOCENT    

1. Dades de l’assignatura 

 
2. Equip docent  

Nom de l’assignatura DIRECCIÓ FINANCERA 
  
Codi  
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 2on curs / 2on semestre 

  
Horari (link a la pàgina web del Centre o titulació) 
  
Lloc on s’imparteix ETSE 
  
Llengües Català 
  
 Professor responsable 

Nom professor/a Joan Montllor i Serrats 
  

Departament Economia de l’Empresa 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx B1-1106 
  

Telèfon 93 581 1269 
  

e-mail Joan.Montllor@uab.cat 
  

Horari d’atenció Segons programa de l’assignatura 

Nom professor/a Josep Lluís López Muñoz 
  

Departament Economia de l’Empresa 
  

Universitat/Institució UAB 
  

Despatx  
  

Telèfon  
  

e-mail  
  

Horari de tutories Segons programa de l’assignatura 
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3.- Prerequisits 
(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura) 
A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims 
necessaris per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar 
  
L’assignatura Direcció Financera, com a matèria del segon semestre de segon curs, té 
com a prerequisits els coneixements i les capacitats de la matèria Empresa (grup 
d’Ensenyaments Bàsics), en concret les assignatures Comptabilitat, Introducció a 
l’Economia i Dret Empresarial. L’alumne, per tal de seguir adequadament Direcció 
Financera, ha d’haver superat aquestes assignatures o trobar-se en via de superar-les.  
 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
L’assignatura Direcció Financera a la titulació de Gestió Aeronàutica està orientada a 
conèixer els processos de funcionament del mercat financer i la presa de decisions 
d’inversió i finançament a les empreses. El seu desenvolupament posarà un èmfasi 
especial en el sector aeronàutic, concretant-lo en: 1) Trets propis de les inversions del 
sector, 2) Característiques del finançament del sector i 3) Principals instruments de gestió 
del risc financer emprats en el sector. 
 
Objectius: 
 

1. Conèixer les característiques del mercat financer i les seves diferències amb el 
mercat real. 

2. Saber analitzar els projectes d’inversió de les empreses 
3. Identificar les fonts de finançament de les empreses i analitzar la seva adaptació a 

les decisions d’inversió 
4.  Dominar els principis bàsics de gestió del risc 

 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

Competència 

CE1. (CE: competències específiques ...) 
 
CE1.52 Describir  las relaciones empresa- mercado financiero. 

CE1.53 Identificar  operaciones de capitalización y actualización. 
 

CE3. Realizar análisis de inversiones estratégicas 
CE3.1  Identificar los fundamentos de los procesos de decisiones de la 

financiación en estructura financiera y política de dividendos 
CE3.2  Distinguir riesgos, valoraciones y derivados (futuros y opciones). 

 
CE10. Tomar decisiones en la selección de proyectos de inversión 

CE10.2 Analizar la viabilidad de procesos de inversión. 
CE10.3 Valoración de acciones. 

 
   

Resultats d’aprenentatge  

CE1.52 Comprendre la naturalesa del mercat financer i les 
operacions bàsiques que s’hi desenvolupen. 
 
CE3. Conèixer els processos d’anàlisi i decisió de la política 
d’inversions i finançament de les empreses. 
 
CE10. Coneixement del procés de creació de valor a l’empresa i 
dels procediments de presa de decisions en aquest àmbit. 
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Competència 

CT1. Hábitos de pensamiento: 
 

CT1.2.  Desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y prospectiva. 
 

CT2.  Hábitos de trabajo personal:  
 

CT2.4.  Prevenir y solucionar problemas. 
CT2.5.  Tomar decisiones propias. 
CT2.6.  Adaptarse a situaciones imprevistas. 
CT2.7.  Trabajar en entornos complejos o inciertos y con recursos 
limitados. 

 
CT3.  Trabajo en equipo: 
 

CT3.1.  Trabajar cooperativamente. 
CT3.4  Adaptarse a entornos multidisciplinares e internacionales. 
 

CT4.  Comunicación:  
 
CT4.3.  Utilizar el inglés como idioma de comunicación y relación 
profesional de referencia. 
 

   CT5. Ética y profesionalidad 
 

CT5.1. Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y 
situaciones. 
 
CT5.2. Contribuir al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible. 

   CT6. Actitud personal: 
 
CT6.1. Desarrollar la curiosidad y la creatividad. 

   

Resultats d’aprenentatge  

Direcció Financera prepara els estudiants per l’anàlisi del risc de 
les situacions financeres i la seva gestió. Per aquesta raó podem 
considerar que contribueix al desenvolupament de les 
competències transversals assenyalades. En particular, les 
finances faciliten el desenvolupament de les competències 
d’anàlisi d’escenaris, prevenir canvis i desenvolupar la capacitat de 
les empreses per adaptar-s’hi i treballar en entorns incerts amb 
recursos limitats. La globalització dels mercats financers facilita i 
obliga a adaptar-se a entorns internacionals i a utilitzar l’anglès 
com a lingua franca que és de les finances. L’ètica i el respecte a 
les persones són centrals, no només com a qualitats morals sinó 
també per a mantenir-se a llarg termini en els mercats amb 
credibilitat.  Malgrat que l’ètica i la responsabilitat social corporativa 
no constin com a temes explícits del programa, es veuran en 
l’anàlisi de diversos casos dels mercats i les empreses. 

   
Competència CG3. (CGU: competències generals UAB, si no estan incloses a les CT) 

   

Resultats d’aprenentatge   
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6.- Continguts de l’assignatura 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 

Dirección financiera  
1.       La empresa y el mercado financiero. 
2.       Operaciones financieras básicas. 
3.       Análisis de viabilidad de proyectos de inversión. 
4.       Fuentes de financiación. 
5.       Análisis de decisiones de financiación: introducción a la estructura financiera y a la 

política de dividendos. 
6.       El riesgo en las decisiones de inversión y de financiación. 
7.       Valoración de acciones. 
8.       El control del riesgo mediante derivados: futuros y opciones. 
9.       Aplicación de la teoría de opciones al análisis de proyectos de inversión: Opciones 

reales. 
 

 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y 
aprendizaje, y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividades formativas ECTS 
(%) 

Metodología enseñanza-
aprendizaje 

Competencias 

Actividad dirigida 
Clases de teoría 25% Clases magistrales con 

soporte de TIC y debate en 
gran grupo. 

CE1, CE3, 
CE10, CT1 

Clases de problemas 10% Resolución de problemas con 
la participación activa del 
estudiante 

CE1, CE3, 
CE10,CT1.2, 
CT2 

Actividad supervisada 
Discusión de casos 
prácticos 

15% Discusión en grupos de casos 
prácticos que permitan simular 
situaciones reales 

CE1, CE3, 
CE10, CT1.2, 
CT3, CT4.3, 
CT5, CT6 

Actividad autónoma 
Resolución de 
ejercicios 

10% Resolución de ejercicios y 
prácticas 

CE1, CE3, 
CE10 
CT1 

Resolución de casos 
prácticos 
 

25% Resolución en grupos de 
casos prácticos, con soporte 
TIC y uso de plataformas  de 
simulación de empresas 

CE1, CE3, 
CE10 
 
CT2, CT4 

Estudio personal 10% Trabajo personal de 
consolidación de los 
conocimientos 

 
CE1, CE3, 
CE10 
 
CT1.2,  
CT2.4, 
CT2.25 
CT2.7,  

Evaluación 
(Ver apartado. 
Siguiente) 

5%   CE1, CE3, 
CE10 
 
CT1, CT2, 
CT3, CT4  
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8.- Avaluació 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 
(camp obligatori) 

   
  (només codi) 

   
   

Sistemas de evaluación 

Sistema de evaluación de la adquisición de competencias y sistema de calificaciones 

Elemento de evaluación Peso 
(%) 

Descripción 

Examen escrito 75% Prueba escrita que permita valorar 
los conocimientos adquiridos por el 
estudiante 

Ejercicios y problemas 10% Entrega de los ejercicios y 
problemas que se planteen en 
clase. 

Casos prácticos 15 % Informes y discusión de los casos 
prácticos que se planteen. 

Se establecerán unos mínimos de cumplimiento a partir de los cuales el estudiante 
estará en condiciones de superar la materia. 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 
Brealey Richard A, Stewart C Myers and Franklin Allen. Principles of Corporate 
Finance. McGraw-Hill, 2007. 
 
Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Jeffrey Jaffe. Corporate Finance: Core 
Principles and Applications. McGraw-Hill, 2011. 
 
Hull, John. Fundamentals of Futures and Options Markets. Pearson Education, 2010 
 
Existeixen traduccions al castellà d’aquestes obres (d’edicions anteriors en alguns casos). 
 

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió 
de les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 
 
El sistema d’avaluació de l’assignatura assumeix com a objectiu principal estimular els 
estudiants a dur a terme un treball continuat, constant i amb afany de superació durant tot el 
curs. L’examen final permetrà millorar els resultats de la qualificació d’exercicis i problemes 
lliurats durant el curs. El procediment de revisió de les proves podrà donar lloc, a criteri del 
professorat, a assignació d’exercicis específics per a millorar els resultats. S’entén com a no 
presentat l’absència en l’examen final. Els casos particulars que es puguin plantejar es 
tractaran segons entengui el professorat, tret de millor criteri de coordinador/a de titulació o del 
director/a del centre. 
 




