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Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa.

El seu temari ofereix als alumnes l'estudi de la intermediació financera, els mercats financers, les tècniques
específiques d'anàlisi i de gestió, i la regulació de les diverses matèries.

Els objectius formatius de l'assignatura es poden sintetitzar en els punts següents:

1. Estimular l'interès envers el finançament de l'economia, les empreses i les organitzacions.

2. Aprendre el funcionament del sistema financer en la diversitat de les seves entitats i mercats.

3. Dominar les tècniques bàsiques necessàries per a la pràctica professional i l'anàlisi financera.

Competències

Comptabilitat i Finances
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Demostrar que es coneix el funcionament dels mercats i les institucions que configuren el sistema
financer.
Treballar en equip.
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Resultats d'aprenentatge

Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
Conèixer el funcionament dels diferents intermediaris financers.
Conèixer el funcionament dels mercats.
Conèixer les funcions micro i macroeconòmiques que configuren el sistema financer.
Treballar en equip.

Continguts

1. Les entitats de crèdit

2. El balanç de les entitats de crèdit.

3. El compte de resultats de les entitats de crèdit.

4. La regulació bancària en matèria de liquiditat i solvència.

5. Indicadors de gestió de les entitats de crèdit.

6. Els riscos financers.

7. L'anàlisi dels projectes d'inversió.

8. El finançament dels projectes d'inversió.

9. El mercat de renda fixa.

10. El mercat de renda variable.

11. El mercat de derivats financers.

12. La inversió col·lectiva.

13. Els plans i els fons de pencions.

14. Les assegurances.

15. El capital risc.

Metodologia

El desenvolupament del curs es basa en les activitats següents:

Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements bàsics de
cadascun dels temes de la matèria. L'assistència a classe és, per tant, essencial per a adquirir aquests
coneixements, que els alumnes hauran d'assimilar i d'aprofondir amb l'estudi personal.

Pràctiques i casos: es tracta d'un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament els estudiants i el professor
en grups més reduïts. Inclouen l'estudi de casos, la familiarització amb determinades tècniques d'anàlisi, el
debat sobre l'actualitat amb la documentació pertinent i la presentació per part dels alumnes de treballs o
pràctiques diverses.

Activitats autònomes: a diferència de les activitats dirigides i les supervisades, les autònomes són les que els
estudiants desenvolupen per ells mateixos, a través de l'estudi dels textos proporcionats (manuals, lectures i
apunts) i la realització d'exercicis.

2



Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 30 1,2 2, 3, 4

Pràctiques i casos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5

Tipus: Supervisades

Pràctica sobre l'actualitat 4 0,16

Tutories 2 0,08 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Estudi i activitats recomanades 93 3,72 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continua al llarg del curs, d'acord amb les valoracions següents:

1. Dues proves escrites o examens parcials: 75%.

2. Pràctica sobre l'actualitat: 10%.

3. Activitats recomanades, assistència a classe i participació: 15%.

Per aprovar l'assignatura es requereix que la nota promig de les proves escrites sigui igual o superior a 3,8 i
que la nota global arribi a 5, com a mínim. L'incompliment de la primera condició impedeix ponderar els altres
components de la valoració i presentar-se a la reavaluació.

Re-avaluació

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota igual o superior a 4 i inferior a 5 hi haurà una
re-avaluació. En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la mateixa. Aquesta
re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la
superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

No avaluable

Tindran la condició de no avaluables els alumnes que no hagin realitzat cap dels dos examens parcials

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació activitats recomanades, assistència i participació 15 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5

Dues proves escrites 75 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5

Pràctica sobre l'actualitat 10 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5
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