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Aquesta assignatura no oferirà docència durant el curs 2010-2011. La Universitat de 
Lleida deixarà d’oferir aquesta titulació amb motiu de la implementació dels nous graus. 
 
1. OBJECTIUS 
 
El programa de l’assignatura “Direcció Financera I“ intenta donar una visió global dels mercats i les 
operacions financeres més habituals que es realitzen en els mercats financers nacionals i 
internacionals  avui en dia. 
S’estudiaran les eines necessàries per l’anàlisi dels diferents actius, la seva valoració financera i el 
cost o rendibilitat associades. 
 
Amb aquest recorregut es pretén donar el coneixement imprescindible per la presa de decisions 
empresarials davant les possibilitats de  finançament i inversió (financera) que presta el sistema 
financer  actual.  
 
Complir aquest objectiu és important davant el constant desenvolupament dels mercats financers i 
la internacionalització de les economies mundials. 
Aspecte que implica una gestió financera i de tresoreria en l’empresa cada cop més exigent i 
complexa, que es veu augmentada, encara més, en el cas que s’efectuïn transaccions amb 
monedes diferents o el finançament estigui vinculat a un tipus d’interès variable.  
Tot això, justifica el fet que les empreses hagin d’incorporar la gestió del risc al seu procés de 
presa de decisions per protegir-se dels moviments del mercat, reduir costos, entre altres, qüestió 
que no és possible amb el desconeixement dels diferents mercats financers existents. 
 
2. CONTINGUTS 
 
L’assignatura de Direcció Financera I utilitza una metodologia docent que combina les classes 
magistrals amb les classes de resolució de casos/exercicis i de treball individual/autònom per part 
de l’alumne.  
 
Les qüestions concretes a estudiar són: 

- Els diferents mercats i actius financers existents avui en dia. 
- La manera de valorar els diversos actius financers. 
- Aprendre a calcular el cost o la rendibilitat de les operacions realitzades amb actius 

financers. 
- Interpretar els resultats obtinguts amb el càlcul del cost o la rendibilitat. 
- Conèixer els diversos instruments existents de cobertura de riscos. 
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3. PROGRAMA 
 
1. EL SISTEMA FINANCER. 

1.1 El sistema financer : concepte i funcions. 
1.2. Actius financers. 
1.3. Mercats financers. 
1.4. Els mediadors i els intermediaris financers.  

 
2. EL MERCAT MONETARI. 

2.1. Concepte, característiques i actius financers del mercat monetari. 
2.2. El mercat de Deute Públic. 
2.3. El mercat d’actius empresarials. 
2.4. El mercat d’actius dels intermediaris financers bancaris. 

 
3. EL MERCAT DE CAPITALS. 

3.1. Concepte i característiques. 
3.2. Actius del mercat de capitals. 
3.3. El mercat de capitals primari o d’emissió. 
3.4. El mercat de capitals secundari o de negociació. 

 
4.  LA INVERSIÓ COL�LECTIVA. 

4.1. Elements que intervenen i la tipologia dels fons d’inversió. 
 
5. LA NEGOCIACIÓ D’OPERACIONS FINANCERES. 

5.1. La valoració de les operacions financeres. 
5.2. Classificació de la negociació. 
5.3. Operacions de compravenda simples al comptat. 
5.4. Operacions a crèdit. 
5.5. Operacions de compravenda simples a termini. 
5.6. Operacions de compravenda dobles. 

 
6. MERCAT DE DERIVATS NO ORGANITZAT. 

6.1. Introducció al risc de les operacions financeres. 
6.2. Operacions amb FRAs. 
6.3. Operacions amb CAPs, FLOORs i COLLARs. 
6.4. Operacions amb SWAPs. 

 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA 
 

ACTUALMENT ES DISPOSA A LA COPISTERIA DE LA FACULTAT DE 
DRET I ECONOMIA DELS APUNTS EDITATS 

 
Els materials de quins disposarà l’alumne per treballar l’assignatura poden obtenir-se per dues 
vies: a través del servei de copisteria del Campus de Cappont i a través dels dossiers electrònics. 
 
Els materials són de diversos tipus: 

- Teoria. Desenvolupa els conceptes i aspectes més importants de cada tema.  
- Exercicis i casos. No resolts i treballats a l’aula. 
- Exercicis i casos. Resolts amb solució complerta. 
- Teoria de repàs. Preguntes de teoria de preparació a l’examen. 
- Exercicis de repàs. Exercicis complerts de preparació a l’examen. 
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6. AVALUACIÓ 
 
L’assignatura de Direcció Financera I té una avaluació al juny i una altra al setembre (per a 
l’estudiant que hagi suspès o no s’hagi presentat al mes de febrer). La nota que permet superar 
l’examen és cinc o més punts sobre deu. 
Serà necessari presentar en l’examen el DNI o un altre document d’identificació personal (per 
exemple: carnet UdL, de conduir o passaport) i sol  es permetrà portar el bolígraf o similars i la 
calculadora. 

 


