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Codi- 
Assignatura 

063603 – Inversió i gestió financera de projectes digials 

Curs  3r Crèdits 6 ECTS 

Bloc Temàtic Economia i Finances 
Tipus 
assignatura 

Menció 

Hores 
presencials 

48h 
Hores de treball 
dirigit 

48h 
Hores de treball 
autònom 

54h 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Aquesta assignatura permetrà a l'estudiant entendre i adquirir els coneixements de tots els 
processos de gestió financera en projectes d'innovació i emprenedoria. Permetrà establir 
les bases d'un pla de negoci digital, des de la inversió inicial fins al seguiment de el projecte 
i control de la mateixa. 

Permetrà adquirir coneixement avançat d'eines per crear el teu propi compte d'explotació, 
així com un pla de negoci basats en models B2C o B2B. 

L'assignatura es desenvoluparà en un entorn de treball en equip, amb l'objectiu de 
modelitzar plans de tresoreria, inversió, palanquejament i com explicar i vendre la innovació 
als inversors de projectes o empreses. 

Aquesta assignatura obre una oportunitat per entendre les finances als no financers, així com 
controlar els estats i obligacions fiscals d'una empresa. 

Aprendràs les mètriques de les finances a l'empresa i la relació amb els stakeholders així i 
com les Kpi's de l'àrea de finances d'una empresa. 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació 
d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de 
l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi 
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COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG03- Tenir iniciativa i esperit emprenedor. 

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

CE05- Conèixer i aplicar el marc polític, legal i institucionals que regula les empreses i 
activitats turístiques. 

CE14- Identificar i gestionar els aspectes interns, funcions i processos operatius de les 
unitats de negoci turístiques. 

 

 

RESULTATS  D’APRENENTATGE 

1. Conèixer instruments i mecanismes per a l'obtenció de recursos financers. 

 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

1. Lliçó 1. Temes principals sobre finances corporatives 

1.1 Introducció 

1.2 Balanç de situació i compte de resultats 

1.3 Pressupost de pèrdues i guanys 

1.4 Punt d’equilibri 

1.5 Mètriques digitals per definir el volum esperat de vendes 

1.5 Cas pràctic 

2. Lliçó 2. Cash Flow i Pressupost de Tresoreria 

 2. Introducció 

 2.2 Fons de maniobra i cicle de caixa 
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2.3 Cash Flow en la industria hotelera 

 2.4 Cas pràctic 

 

3. Lliçó 3. Estratègia financera 

 3.1 Tipus de necessitat financera 

3.2 Principals recursos de finançament tradicional a curt i llarg termini 

3.3 Finançament alternatiu privat 

3.4 Cas pràctic 

4. Lliçó 4. Decisions d’inversió 

  4.1 Introducció 

  4.2 Ràtios principals per a la presa de decisions: VAN, TIR i Payback 

  4.3 Retorn d’inversions en entorns digitals 

  4.3 Cas pràctic 

 

 

METODOLOGIA D’APRENENTATGE 

Les metodologies d'aprenentatge associades en aquesta assignatura contemplen un ampli 
ventall d'accions diferents a fi de donar resposta a l'assoliment de les competències 
assignades, i que impliquen el desenvolupament de diferents tipus de capacitats referides 
a l'aprenentatge de processos i aplicabilitat d'actituds dins de l'entorn de les organitzacions, 
a partir de les activitats següents: 

• Classes expositives 
• Estudis de casos 
• Debat dirigit 
• Exercicis pràctics 
• Aprenentatge basat en problemes 

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
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El sistema d’avaluació mesura el procés d’aprenentatge de l’estudiant tenint en compte les 
diferents competències i continguts de cada assignatura. 

Els estudiants poden escollir entre l’avaluació contínua o l’avaluació única: 

Avaluació Contínua: el procés d’ensenyament - aprenentatge és avaluat a través d’un 
seguiment continu de les activitats realitzades pels estudiants durant el semestre i una 
avaluació individual final. Els estudiants han d’assistir a les classes per tal de ser avaluats 
mitjançant l’avaluació contínua. 

Avaluació Única: aquells estudiants que no poden assistir regularment a classe poden 
escollir ser avaluats a través de l’avaluació única. El procés d’ensenyament - aprenentatge 
és avaluat mitjançant l’avaluació de totes les activitats i una prova individual final. 

Per acollir-se en aquesta modalitat cal sol·licitar-ho a través de l’apartat d’avaluació del 
Campus Virtual dins dels primers 15 dies des de l’inici de l’assignatura. 

La planificació de les activitats d’avaluació serà pública pels estudiants des de la data d’inici 
de l’assignatura. 

Activitats Tipus Continuada Única  Setmana 
d’entrega  

Examen parcial: P&L i 
CF 

Individual 20 % 0 %  
Setmana 6 

Activitat, disseny d’un 
pla financer 

Grup 30 % 40 %  Setmana 15 

Examen Final Individual Individual   50 % 60 %  Al final de curs 

 TOTAL 100% 100%   

 
Per aprovar l’assignatura és requisit indispensable haver obtingut una nota final mínima de 
“5”, sempre i quan l’estudiant hagi realitzat la prova/es o treball/s individuals establerts a 
l’assigantura. Aquesta prova/es o treball/s final han d’estar qualificades amb un mínim de “4” 
per a poder calcular la mitjana de totes les activitats d’avaluació realitzades durant el curs. 

Revisió i Reavaluació de l’Assignatura 

L’estudiant té dret a la revisió de totes les evidències d’avaluació que hagin estat 
dissenyades per a la valoració del seu aprenentatge. 

Si l’estudiant no aconsegueix assolir els objectius d’aprenentatge de l’assignatura, per a 
optar a una reavaluació d’assignatura serà imprescindible haver obtingut una qualificació 
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final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs. 

El procés de reavaluació només implicarà modificació de l’acta de qualificació final en el cas 
que la nova prova d’avaluació sigui aprovada i, en qualsevol cas, la qualificació màxima serà 
de “5”. Aquesta qualificació farà mitjana amb la resta de qualificacions de les activitats 
d’avaluació que hagi realitzat l’estudiant durant el període lectiu corresponent, tenint en 
compte els percentatges establerts en cada assignatura, configurant la nota final de 
l’assignatura. 

FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA 

- Pastor, A. (2015) La ciencia humilde. Crítica. 

- Pereira, F. & Grandes M. J. (2015) Dirección y Contabilidad Financiera. Eunsa. 

- Moscoso, P. & Lago, A. (2016) Gestión de operaciones para directivos. Mc Graw Hill.  

- AMAT, ORIOL. Contabilidad y Finanzas de Hoteles.   Editorial Gestión 2000. Barcelona. 

- AMAT, ORIOL i CAMPA, FERNANDO  (2008). Contabilidad y finanzas para no financieros. 
Ediciones Deusto. Barcelona. 

- Amar, O. & Puig, X. (2018) Master en Finanzas. Profit. 

- Brealey M. (2009) Principios de Finanzas corporativas (9ª Ed.) McGraw-Hill. 

- Kiyosaki, R. T. (2016) Padre Rico, padre Pobre. De Bolsillo.  

- Breves tutoriales de Xavier Sala i Martin e-KONOMIA con Xavier Sala i Martin 

- Curso Fundamentales desde cero (varias sesiones: 1, 2, 3, 4, etc.) RANKIA  
 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDB42F9C6EEAE8D1E
https://youtu.be/rsXJl88eIxA

