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Codi- 
Assignatura 

064508 - Direcció Financera d’Organitzacions Turístiques  

Curs  Quart Crèdits 4,5 cr ECTS 

Bloc Temàtic Economia i Finances 
Tipus 
assignatura 

OMH 

Hores 
presencials 

36 
Hores de treball 
dirigit 

36 
Hores de treball 
autònom 

40,5 

 

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ASSIGNATURA 

Per gestionar una empresa de manera efectiva, és important conèixer els factors externs i 
interns que poden afectar l’elecció de l’estratègia corporativa financera. 

L’assignatura forma part de l’especialització obligatòria en gestió turística i és fonamental 
per assolir l’estudi de la gestió del coneixement i el lideratge que actualment requereixen 
les empreses. 

La gestió financera és un curs que parteix del coneixement que l’alumne ha adquirit 
d’altres cursos (anàlisi comptable, econòmic i financer i gestió d’ingressos). L'objectiu del 
curs és ensenyar a definir, dissenyar i implementar estratègies financeres adequades per 
afrontar els problemes reals del sector turístic. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

CB02- Saber aplicar els coneixements prèviament obtinguts per treballar de manera 
professional i posseir les competències que solen demostrar-se mitjançant l'elaboració i 
defensa d'arguments i la resolució de problemes en l'àrea d'estudi. 

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES 

CG02 – Tenir visió de negoci.  
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

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. 

2. Elaborar informes de valoració de la tendència dels resultat obtinguts i de l’evolució 
i les expectatives dels preus dels serveis, d’acord amb la informació econòmica 
interna i les necessitats de mercat. 

CONTINGUTS TEMÀTICS 

Lliçó 1. Temes principals sobre finances corporatives a la indústria turística 

1.1 Introducció 

1.2 Introducció a la comptabilitat 

1.3 Fluxos econòmics i financers 

1.4 Balanç 

1.5 Comptes de beneficis i pèrdues 

1.6 Punt d'equilibri 

1.7 Pressupost de P&L 

1.8 Cas empresarial 

Lliçó 2. Flux de caixa 

2.1 Introducció 

2.2 Capital de funcionament 

2.3 Flux de caixa i negoci turístic 

2.4 Cas empresarial 
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Lliçó 3. Estratègia financera 

3.1 Tipus de necessitats financeres 

3.2 Principals fonts financeres 

3.3 Cas empresarial 

Lliçó 4. Decisions d'inversió 

4.1 Introducció 

4.2 Relacions de valor de la inversió: VAN, IRR, amortització 

4.3 Cas empresarial 

 

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 

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 
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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 Continua Única  Setmana 
d’entrega  

Activitat 1. Bgt y CF Individual  15 % 20%  Setmana 6 

Activit. 2. 
Inversions 

Individual 15 % 20% 
 

Setmana 11 

Examen parcial Individual  20 % 0 %  Setmana 7 

Examen final indiv. 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 
final de l’assignatura entre “4-4.9”, i haver-se presentat a la prova/es o treball/s finals 
individuals del curs. 
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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. 
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