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OBJECTIUS  GENERALS GESTIÓ FINANCERA 
Núm DESCRIPCIÓ 

1 – Determinació de les necessitats financeres de l'empresa. 

2 – Analitzar i aplicar procediments d'avaluació financera d'inversions i cerca de finançament 

3 – Cerca de productes i serveis financers que s'adapten a les necessitats de l'empresa. 

4 – Contractació i gestió de productes i serveis financers i d'assegurances. 

5 –Anàlisi i selecció d'inversions òptimes per a l'empresa, ja siguen borsàries o en actius econòmics. 

6 - Distingir les organitzacions, entitats i empreses que operen en el sector financer 

7 - Aplicar procediments administratius relatius als productes i serveis financers bàsics. Efectuant 
càlculs financers bàsics identificant i aplicant les lleis financeres corresponents. 

Les activitats professionals associades a aquesta funció s'apliquen en l'àrea de finançament de petites i mitjanes 
empreses de qualsevol sector d'activitat. La formació del mòdul contribueix a aconseguir els objectius generals j), 

q) i *v) del cicle formatiu, i les competències h), *ñ) i r) del títol.  
Les línies d'actuació en el procés d'ensenyament-aprenentatge que permeten aconseguir els 

objectius del mòdul versaran sobre: 
 

– Anàlisi de les fonts de finançament a les quals pot acudir una empresa. 

– Realització de càlculs financers bàsics. 
–Anàlisi dels procediments administratius relacionats amb els productes i serveis financers i d'assegurances. 

– Comparació de diferents alternatives d'inversió i/o contractació de productes, per a determinar la més òptima 
a partir de diversos criteris. 

 

ATENCIÓ A la DIVERSITAT 

En *CCFF segons la legislació, Ordre de 14 de març de 2005 (DOGV) als alumnes no se'ls pot realitzar adaptacions 
curriculars significatives, ni no significatives. Només es poden realitzar adaptacions curriculars d'accés. 
A un alumne amb adaptacions se li exigirà el compliment dels continguts mínims de cada matèria fixats per llei. 

 

METODOLOGIA GENERAL DE L'ÀREA DE:“GESTIÓ FINANCERA *GS” 
 

- Aquesta assignatura es dividirà en dos blocs, la part teòrica i la part pràctica de la matemàtica bancària, per la 
qual cosa s'ha decidit diferenciar els blocs de la següent forma: de les 6 hores setmanals de què disposa 
l'assignatura 3 hores es dedicaran a la part pràctica i les 3 h. restants a la part teòrica que explica el Sistema 
Financer Espanyol. (en finalitzar la teoria programada, totes les hores es dedicaran a la pràctica) 

- I BLOC Part Pràctica: s'explicaran els exercicis pràctics i les fórmules de cada tema (dossier) 
- II BLOC Part Teòrica: s'impartiran les classes mitjançant dossier, explicant els conceptes pel professor, s'ajudarà 

de material visual sobre economia i situació del país. 
- Els temes són explicats pel professor, acompanyats d'exemples d'exercicis pràctics a fi que l'alumne assimile 

amb més facilitat els conceptes que s'estan desenvolupant. 
- S'intentarà que tots els exercicis pràctics que es realitzen tant en classe com a casa seran corregits i revisats en la 

pissarra pels propis alumnes. 
- Els alumnes tindran llibre de text, les explicacions es desenvoluparan en la pissarra a manera d'anotacions, i es 

complementaran les classes amb exercicis que aclariran les explicacions teòriques.  
- Realització d'esquemes i resums de les formules utilitzades en cada tema. 
- Internet serà un important suport en qüestions que puguen ser investigats pels alumnes. 
- ACTIVITATS ENSENYAMENT-APRENENTATGE: Seran les propostes segons el llibre/dossier del professor. 

- Les sessions que s'especifiquen en la programació són totalment de classe o treballs. No s'han anotat els dies en 
què hi ha activitats complementàries que poden afectar el compliment o no de la programació. 

- Si alguna activitat complementària retardara la programació, se solucionarà al llarg de la setmana afectada o del 
trimestre. 

 
 
 
 

 MATERIAL I RECURSOS UTILITZATS.- 
Llibre de text: Anotacions del professor basats en el llibre :(Editorial *Mc-*Graw Hill, internet, *Mc *millan..). Llibre 
de lectura “L'Home que va canviar la seua casa per una tulipa” Fernando Trias De Bes. 8 €. 
Recursos: Pissarra, retroprojector, DVD sobre crisi econòmica. 
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CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  DE L'ÀREA:“ G. FINANCERA *GS” 
 

 Examen 100% de la nota (màxim 10 punts)  
 Per a aprovar obtindre mínim nota de  5 i poder comptar l'actitud (regal) 
 Per a fer mitjana de diversos exàmens obtindre mínim 5. 

 Vindre a l'examen faltant a les classes anteriors (sense justificació) elimina el premi. 

  No vindre a l'examen: constarà *NP (Repetir en la *recup. O dia acordat, si s'ha avisat i justificat 

degudament la falta) 

 La nota serà sense decimals que es guardaran per a la mitjana final. 

 La nota final s'obtindrà de la nota mitjana de les avaluacions. Si el decimal és 5 o superior 

l'arrodoniment serà a l'alça i si és menor a la baixa.  
 

 NO es podrà presentar a l'examen del trimestre. 
 SI HI HA 5 FALTES d'ASSISTÈNCIA INJUSTIFICADES 15% 

 Als 4 negatius (per treball en classe, exercicis, actitud, mòbil, faltes respecte…)  
 

 

 

PROJECTES I TREBALLS 
 

 1) PROJECTE “SOM INVERSORS: La Borsa o la Vida” (Novembre-Febrer) 

 Treball d'inversió en Borsa o supòsit que es mane, serà d'obligat compliment per a aprovar 

l'assignatura (PUJA NOTA FINAL 0´25 si s'han complit les entregues/elaboració correcta). Recuperació: 

Apareixerà suspesa l'avaluació fins al seu correcte lliurament. (sense pujada de nota) 
 

 2) Lectura del llibre les TULIPES: (examen GENER) 

“L'Home que va canviar la seua casa per una tulipa” Fernando Trias De Bes. 8-10 €. Aprox.  

 És d'obligada lectura i s'avaluarà mitjançant una prova escrita. Recuperació mitjançant treball nota 

màxima 7. 
 

 3) PROJECTE: “SEGUR DE LA TEUA ASSEGURANÇA”?? 2n TRIMESTRE 

Canvi d'examen per treball: qüestionari de preguntes i *power *point. (el que vulga) (PUJA NOTA FINAL 

0´25). Treball incomplet o no entregat eixirà suspés. *Recup: Examen o treball segons estime professor 

(sense pujada de nota) 

 

 

A CRITERI DEL PROFESSOR PREMIAR ESFORÇ I INTERÉS PER Als ALUMNES QUE COMPLISQUEN ELS 

SEGÜENTS REQUISITS, (AJUDA DE PUJADA DE NOTA PER A la UNIVERSITAT). 
 

1r REGAL: (PUJAR NOTA 0,5 punts després d'aprovar) si no s'ha aconseguit la mitjana de 10.  
 PER A El/la alumne/a sense negatius (AMB POSITIUS):  
 Bona actitud-comportament i respecte i silenci en les classes. 
 Atenció- participació-Interés-companyonia-respecte 

 El lliurament de tots els exercicis de teoria abans de l'examen o període marcat 

 Treballar durant les classes pràctiques els exercicis  
 No faltar a les hores anteriors a l'examen  
 NO UTILITZACIÓ MÒBIL/ORDENADOR/RELLOTGE… DURANT LES CLASSES 

0 negatius: Regal +0´5   1 negatiu: Regal +0´25   2 negatius: 0 

 

2n REGAL: (FER NOTA MITJANA de diversos exàmens de l'avaluació )  
 

 

CAP NEGATIU UN NEGATIU DOS NEGATIUS 

NOTA MITJANA 4´5 NOTA MITJANA 4´75 NOTA MITJANA 5 
 

Categories 0 NEGATIUS (Nota = 0.5) 1 NEGATIU (Nota = 0.25) 2 NEGATIUS (Nota = 0) 
  

 Treball en classe/interés 
COMPORTAMENT 

MÒBIL 
EXERCICIS 

 No té cap negatiu 
Lliurament tots els exercicis 
No trau el mòbil en classe 
Treballa molt bé en classe 

 

Té 1 negatiu. 
Té 1 exercici pendent 

Saca 1 vegada el mòbil en classe 
Es despista i parla però treballa 

té 2 negatius. 
Té 2 exercicis pendents 

Saca 2 vegades el mòbil en classe 
No treballa com deuria 
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CRITERIS DE RECUPERACIÓ  ÀREA DE:  “G. FINANCERA *GS” 
 Cada examen no superat es podrà recuperar mitjançant un nou control que normalment es realitzarà en 

l'avaluació següent. 

 

 RECUPERACIONS: Una després de cada trimestre 

1r AVALUACIÓ….EXAMEN…RECUPERACIÓ…..*RECUP. *ORD  MARÇ….*RECUP. *EXTRAORD. MAIG 
2n AVALUACIÓ….EXAMEN…RECUPERACIÓ…..*RECUP. *ORD. MARÇ….*RECUP. *EXTRAORD. MAIG 

 

 Si en una mateixa avaluació es realitzen diversos exàmens, tan sols hi haurà una única recuperació on es 

recuperarà tota la matèria suspesa de manera conjunta. 

 

 En les recuperacions la nota màxima obtinguda serà la que es tindrà posteriorment en compte per al butlletí. 

La nota obtinguda en la recuperació d'un examen no superarà el 7 .  

 

 Per a les recuperacions només comptarà la nota de l'examen i no l'actitud llevat que aquesta siga molt bona, 

i pujarà la nota final de l'avaluació recuperada.(A criteri del professor) 

 

 En les recuperacions DE JUNY/*JUL la nota màxima obtinguda serà de  5. (sense comptar actitud) 

 

- NOTA EN LES RECUPERACIONS: Aquelles tasques incompletes o suspeses NOTA MÀXIMA 7 en la recuperació. 

Nota examen  5-6 6´5 7 7´5 8 8´5 - 10 

Nota recuperació 5 5´5 6 6´5 6´75 7 

 

 Els alumnes que ho sol·liciten podran presentar-se a les   recuperacions per a pujar nota (podent arribar a 10), 

però corren el risc d'obtindre una nota inferior o fins i tot suspendre. 

 

 La nota de l'examen recuperat apareixerà en el butlletí de l'avaluació següent. 

 En les convocatòries de MARÇ i MAIG en les quals l'alumne suspés no es presente, apareixerà amb 

qualificació numèrica suspesa i no com “NO PRESENTAT”. 

  En cas que l'alumne copie o tinga  xulla: suspendrà (SENSE RECUPERACIÓ) i en la recuperació FINAL la 

nota *máx serà 5. 

 Treballe bossa / lliure lectura: es repetiran tant el treball com l'examen fins a la seua correcta 

contestació.SENSE NOTA 

 A CRITERI DEL PROFESSOR: PER A GUARDAR UNA DE LES PARTS (T o P) PER Al CURS SEGÜENT 

S'HA D'APROVAR AMB MÍNIM 6 I L'altra PART AMB MÍNIM UN 3. HAVER ASSISTIT A CLASSE I 

MOSTRAR INTERÉS.  

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ  DE L'ÀREA DE :. 
 “GESTIÓ FINANCERA *GS” 

- Es valoraran no sols els continguts, sinó també procediments, actituds, destreses desenvolupades, 

capacitat d'investigació i assistència a les classes. 

- Es realitzaran proves escrites de cada unitat didàctica que constaran de part pràctica. 

- Es tindrà en compte també per a l'avaluació de l'assignatura, les preguntes realitzades en classe sobre 

la matèria explicada, perquè demostren el treball diari de l'alumne per l'assignatura. 

- Els exercicis que s'han de realitzar a casa també seran valorats. 

- L'avaluació ha de ser coherent amb les característiques del cicle formatiu i amb els objectius. A més 

ha de ser formativa, ha de servir per a fomentar la reflexió i per a orientar. Per tant el procés 

d'avaluació haurà de ser: continu, integral, individualitzat i orientador. 

- Quan s'avalue es tindran en compte els següents aspectes: 

* adequació dels objectius a les característiques de cada grup 

* idoneïtat dels criteris d'avaluació utilitzats 

* adequació dels criteris de qualificació. 
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CONTINGUTS TRIMESTRALS DE L'ÀREA DE: “G.FINANCERA *GS” 
DESCRIPCIÓ 

 

 1r TRIMESTRE II BLOC Part Teòrica: 
 

TEMA 0: INTRODUCCIÓ I EVOLUCIÓ DEL SISTEMA FINANCER 
- PODEM VIURE SENSE DINERS? AUTOCONSUM/BARATA 
- PROBLEMA DE LA BARATA ; EL METALL I LA SEUA PROBLEMÀTICA 
- 1r MONEDES I 1r BITLLETS 

 

TEMA 1 “EL S. FINANCER I *INTERM. BANCARIS” 
- El sistema financer (entitats bancàries i no bancàries) 
- Estructura del sistema financer: 

1. Actius i passius financers: Definició, Característiques i classes: 
 Productes Renda Fixa i Renda Variable 
 Productes Bancaris de Passius i Bancaris d'Actiu; Altres productes bancaris 

2. Mercats financers: Definició, Característiques i Classes:  
 Mercats primaris /Mercats secundaris 

 M.Bancaris i M. Monetaris c/p: M. interbancaris / M. deute públic / M. pagarés i M. Capitals L/p 

 Mercats Lliures i Mercats Regulats / Mercats Oficials o Organitzats i Mercats No Oficials (*OTC) 

3. Institucions financeres o intermediaris: Introducció 
 BCE / EUROSISTEMA - CNMV - Direcció General d'Assegurances 
 Banc d'Espanya (Definició i Funcions). Entitats que depenen del B. d'Espanya: 

 Entitats Bancàries: ICO /Bancs /Caixes d'estalvis /Cooperatives de Crèdit: Caixes Rurals 
 Entitats no Bancàries:Institucions de Segur/I. *Financ. *Inv Borsari/*EFC:Lísing/Factoring/ Rènting/ Confirming/ 

Préstecs al consumeix /*SGR /*EDE /E. TAXACIÓ /*Sdads de canvi de divisa. 
 

 

TEMA 2 “ALTRES *INSTITUC. I *MDOS. FINANCERS” 

1. INTRODUCCIÓ Als MERCATS FINANCERS 
 CNMV (Definició i finalitat) 

 Empreses de serveis d'inversió: Societats de valors/ Agències de valors/ *Sdads gestores de cartera 
 Tècniques de col·locació dels P. financers en el M. Primari 

 Fons de garantia d'inversions 

2. ELS MERCATS FINANCERS 
Institucions i Mercats de Deute Públic (*MDPA) 

 Primari. Definició i COMPTES DIRECTES DEL B. ESPANYA 
 Secundaris: *MDPA (Mercat de Deute Públic Anotat) i Borsa de Valors 

 

 *IBERCLEAR (Definició i funció) 

Mercats Secundaris de Deute Privat i Mercats Borsaris 
A) Mercats Borsaris: Borsa de valors. Funcions i Organització del M. Borsari 
B) Mercats o Modalitats de contractació del *SIBE: Mercat continu / Nou mercat /Mercat *Fixing /*Latibex / Mercat de Blocs / *AIAF / 

*MEFF / Mercat Alternatiu Borsari (*MAB) /Mercat de rotlles.  
C) Avantatges de les empreses de cotitzar en borsa EXAMEN T.1,2 TEORIA 

 
 

 2n TRIMESTRE II BLOC Part Teòrica: 
 

TEMA 3 “PRODUCTES DE RENDA FIXA” 
 Renda Fixa: conceptes previs 

1.1- Mercats de Renda Fixa 
A. Títols de renda fixa a curt termini. 

1. Lletres del Tresor. Subhastes de lletres del Tresor i Funcionament de la subhasta. 

2. Pagarés d'empresa. 

B. Títols de deute a mitjà i llarg termini. 
1. Bons i Obligacions: Emissió / Amortització / Interés / Rendibilitat /Cupó corregut 

2. Bons i obligacions de l'Estat. 

3. Bons i obligacions privades: Classes d'obligacions 

C. Risc: Tipus de Risc: Risc de Crèdit / Risc de Volatilitat / Risc de Tipus de Canvi. Ràting 
D. Perfil de l'inversor en renda fixa. 

 

TEMA 4 “PRODUCTES DE RENDA VARIABLE” 
- S.A.; Les accions: *Dchos d'accionistes i Classes d'accions 
- Ampliacions de capital (*Dcho. de *Suscrip.) 
- Rendibilitat de les accions 
- Índexs borsaris 
- Compravenda d'accions (ordres borsàries) 
- Accions sense cotització oficial 
- Perfil de l'inversor 
- Productes derivats (opcions i futurs) 
- Fons d'Inversió EXAMEN T.3,4 TEORIA 
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TEMA 10 “EL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA” 
- Introducció// Elements 
- Indemnitzacions: regla de la proporcionalitat 
- Tipus d'assegurances 

 
TEMA 11 “ASSEGURANCES CONTRA DANYS” 

- Incendi i Robatori // Transport 
- Lucre cessant // De crèdit 
- De responsabilitat civil 
- Obligatori de vehicles 
- De patrimoni // Multirisc 

 
TEMA 12 “ASSEGURANCES DE PERSONES” 

- Característiques generals 
- Assegurances de vida elements 
- Classes //Garanties 
- Assegurances d'accidents 
- Assegurances de malaltia 
- Plans de pensions i fons 

- Assegurances de jubilació TREBALL T. 10,11 I 12 (A mà) 
 

CONTINGUTS TRIMESTRALS DE L'ÀREA DE: “G.FINANCERA *GS” 
 

1r TRIMESTRE 
 

 I BLOC Part Pràctica: 
 

UNITAT DIDÀCTICA 1,2: “L'Interés Simple i Comptes Corrents” 
  Introducció a les operacions financeres. 

 Capitalització anual i capitalització no anual. 

 Formes abreujades per al càlcul dels interessos. 

 Liquidació de comptes corrents EXAMEN NOMÉS ELS SUSPESOS EN 1r  

UNITAT DIDÀCTICA 3: “Actualització o Descompte Simple” 

 La lletra de canvi i el descompte. 

 Càlcul del descompte. El descompte comercial i el dte. racional. Comparació. 

 El descompte bancari i la gestió de cobrament. EXAMEN T.3 
 

UNITAT DIDÀCTICA 4 i 5: “Equivalència Financera i progressions”  
 Capitals equivalents 

 Venciment comú i venciment mitjà. Pròrroga de venciments 

 Progressions aritmètiques i geomètriques. Càlculs logarítmics. EXAMEN T.4/5 

2n TRIMESTRE 
 I BLOC Part Pràctica: 

 

UNITAT DIDÀCTICA 6: “Interés Compost” 
 Capitalització composta i capitalització fraccionada. 

 Càlculs logarítmics 

 Diferències entre capitalització composta i simple. 

 Tants equivalents en interés compost. 

 Actualització composta o descompte compost. EXAMEN T.6 
 

UNITAT 7: “*Rtas *Ctes. i Variables en *Progr. Geomètrica i 

*Artimética” 
 Concepte de renda. Classificació de les rendes. 

 Rendes constants i variables, postpagables i prepagables, anticipades i diferides. EXAMEN T.7 
 

UNITAT 8: “Préstecs, Crèdits” 
 Concepte de préstec. Elements d'un préstec. Gestió dels préstecs. 

 Classificació dels préstecs: P. amortitzables amb reembossament únic. P. amb reembossament únic i pagament 
periòdic d'interessos (Americà), Préstec de quota constant (P. francés). P. variables en *Progr. Aritmètica i en *Progr. 
Geomètrica. Amortització fraccionada de préstecs i amb diferiment 

 Lísings // Liquidació de comptes de crèdit. EXAMEN T.8 
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