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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a la comptabilitat i a la funció financera
Coral Mañes Plaza i Lídia Pradas López

1. La importància de la gestió financera dins de l’empresa

2. Els estats comptables: balanç i compte de resultats

Mòdul didàctic 2
L’anàlisi financera mitjançant ràtios. L’activitat financera a
l’empresa: el cicle a curt termini
Coral Mañes Plaza i Lídia Pradas López

1. L’anàlisi financera mitjançant ràtios

2. L’activitat financera a l’empresa: el cicle a curt termini

Mòdul didàctic 3
El cicle a llarg termini. Conceptes bàsics d’inversió i anàlisi
d’inversions
Lídia Pradas López

1. Objectiu: maximitzar la rendibilitat de les nostres inversions. El binomi

inversió-rendibilitat

2. La planificació financera

3. Els fluxos de fons d’un projecte

4. Altres consideracions d’interès

Mòdul didàctic 4
Anàlisi d’inversions I. Eines d’anàlisi
Marta Gómez Puig i Lídia Pradas López

1. Procediments simples de mesurament de la rendibilitat de les inversions

que ignoren el valor temporal dels diners

2. Procediments dinàmics: el descompte dels fluxos de fons

Mòdul didàctic 5
Anàlisi d’inversions II. Aprofundiment en les eines d’anàlisi
Marta Gómez Puig i Lídia Pradas López

1. Naturalesa del risc i actitud personal davant del risc

2. Models d’avaluació d’inversions en context de risc

3. Models que no utilitzen estadístics mesuradors del risc i se centren en la

rendibilitat exigida pels recursos utilitzats en l’empresa

Mòdul didàctic 6
Cas pràctic. Càlcul de fluxos i aplicació de criteris de viabilitat
d’inversions
Carme Molina Cobo i Susana Sardà García

1. Primera part: fluxos i viabilitat hotel gastronòmic

2. Segona part: viabilitat campanyes publicitàries hotel gastronòmic
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