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Introducció

Els ingressos provinents de les activitats que s’originen directament o indirecta-
ment del sector comercial són un dels pilars fonamentals en què se sustenta la
nostra societat i d’aquí la importància del desenvolupament del comerç per a la
qualitat de vida de la nostra població.

Termes com hipoteca, interès, préstecs, comptes corrents i d’estalvis, etc. són
unitats freqüents en el decurs de la nostra activitat empresarial del dia a dia.

És important conèixer i valorar els productes que les institucions financeres
ofereixen actualment com a fonts de finançament per a l’empresa i poder comparar-
los per prendre de les decisions més adequades des d’un punt de vista financer.

Des del punt de vista de les economies domèstiques, en canvi, hem de pensar que
avui dia cal esperar dels estalvis molt més que un interès.

Totes les operacions bancàries comporten una sèrie de conceptes que cal dominar
i comprendre per tal de facilitar-ne la valoració.

I és per tot això que aquest crèdit inclou els continguts que han de permetre
elaborar la documentació necessària per dur a terme una operació financera o d’as-
segurança, per formalitzar-la i per entendre’n el procés des de la seva concepció,
passant pel manteniment fins a la finalització, sense oblidar el desenvolupament
dels processos bàsics que es duen a terme en entitats financeres, entitats públiques
i entitats d’assegurances.

En la unitat “El control de tresoreria” s’estudia la gestió i les polítiques de
tresoreria així com els llibres registre que necessita l’empresa i com es planifica
la tresoreria.

En la unitat “Tramitació d’instruments financers” s’estudia els instruments fi-
nancers bàsics de finançament, inversió i serveis així com els conceptes bàsics
d’assegurances i els productes d’assegurances que pot necessitar una empresa.

I per últim en la unitat “Operacions financeres bàsiques” s’estudia els càlculs de
les operacions financeres.

En resum, en aquestes unitats l’alumnat veurà els fonaments del món financer i
la seva aplicació tant en el món empresarial com en la vida particular a partir
d’exemples i exercicis que trobarà al material web.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Control de tresoreria

1. Aplica mètodes de control de tresoreria descrivint-ne les fases.

Tramitació d’instruments financers i d’assegurances

2. Realitza els tràmits de contractació, renovació i cancel·lació corresponents
a instruments financers bàsics de finançament, inversió i serveis bancaris que
s’utilitzen habitualment en la gestió empresarial, descrivint la finalitat de cada
un ells.

3. Realitza els tràmits de contractació, renovació i cancel·lació corresponents a
assegurances que s’utilitzen habitualment en la gestió empresarial, descrivint-ne
la finalitat.

Operacions financeres bàsiques

4. Efectua càlculs financers bàsics identificant i aplicant les lleis financeres
corresponents.

5. Efectua les operacions bancàries bàsiques interpretant la documentació associ-
ada.
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Continguts

Control de tresoreria

Unitat 1

Control de tresoreria

1. Gestió i polítiques de tresoreria

2. Llibres registre i planificació de la tresoreria

Tramitació d’instruments financers i d’assegurances

Unitat 2

Tramitació d’instruments financers bàsics de finançament, inversió i serveis

1. El sistema financer, les institucions bancàries i no bancàries i els mercats
financers

2. Instruments financers bancaris

3. Instruments financers no bancaris

Unitat 3

Tramitació d’assegurances bàsiques a l’empresa

1. Conceptes asseguradors bàsics

2. Els productes d’assegurances

Operacions financeres bàsiques

Unitat 4

Operacions financeres bàsiques

1. Càlculs financers bàsics

2. Capitalització i actualització composta


