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ENSENYAMENT DE E.T INFORMÀTICA DE GESTIÓ 

 
ASSIGNATURA: ESTRUCTURES ORGANITZATIVES 
 
 
PROFESSOR/A RESPONSABLE:  Margarita Moltó Aribau  

CURS:  2n CRÈDITS: 6 TIPUS:  TRONCAL 

 
 
 
1. OBJECTIUS 
 
L’assignatura vol completar la visió integral de l’empresa per al futur enginyer, 
iniciada amb l’assignatura d’organització d’Empreses del primer curs. L’èmfasi es 
posarà en el procés de gestió empresarial i en concret en les àrees financera i 
comptable. 
 

2. ESTRUCTURA 
 
S’imparteixen 3 crèdits de teoria, 1,5 de problemes i 1,5 de pràctiques de 
laboratori. 
 
3. PROGRAMA 
 
 

ACTIVITAT FINANCERA DE L’EMPRESA 
1. Matemàtiques financeres 

1.1. Valor monetari en el temps 
1.2. Les taxes d’interès 
1.3. Les rendes 
1.4. Els préstecs 

2. L’activitat financera l’empresa 
2.1. Naturalesa i continguts 
2.2. L’estructura econòmica de l’empresa 
2.3. L’estructura financera de l’empresa 
2.4. El fons de maniobra: planificació i control 

3. La inversió a l’empresa 
3.1. La inversió: concepte i classes 
3.2. Procés temporal de la inversió: els fluxos de caixa 
3.3. Mètodes d’avaluació d’inversions 
3.4. Efectes de la inflació i dels impostos sobre l’avaluació d’inversions 

4. El cost de capital i el risc financer 
4.1. El cost de capital 
4.2. El risc econòmic-financer i el palanquejament financer 
4.3. Càlcul del cost de capital: deute, accions i autofinançament 
4.4. El cost mig de capital 

5. El cost de capital i el risc financer 
5.1. El cost de capital 
5.2. El risc econòmic-financer i el palanquejament financer 
5.3. Càlcul del cost de capital: deute, accions i autofinançament 



 2 

5.4. El cost mig de capital 
 

ACTIVITAT COMPTABLE 
6. Els comptes 

6.1. Característiques i funcionament dels comptes 
6.2. Comptes de situació 
6.3. Comptes de gestió 

7. Els llibres comptables 
7.1. Llibre diari 
7.2. Llibre major 
7.3. Inventaris i comptes anuals 

8. El cicle comptable 
8.1. Assentament de reobertura 
8.2. Assentaments ordinaris 
8.3. Balanç de comprovació de sumes i de saldos 
8.4. Balanç de Situació 
8.5. Compte de Resultats 
8.6. Regularització 
8.7. Assentament de tancament 

 
PRACTIQUES VOLUNTARIES 

Practica 1: Funcions financeres amb Microsoft Excel. 
Practica 2: Elaboració de quadres d’amortització de préstecs. 
Pràctica 3: El cicle comptable 

 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI 
 
• Col�lecció de lectures complementaries de l’assignatura. 
• Col�lecció de problemes d’Organització d’Empreses elaborada per 

l’assignatura. 
• Col�lecció de exercicis de comptabilitat elaborada per l’assignatura. 
• Pràctiques de laboratori amb Microsoft Excel i amb una eina de comptabilitat 

financera. 
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6. AVALUACIÓ 
 
L’assignatura es pot superar per dos vies: 

a) Per exàmens parcials alliberadors: Hi haurà dos proves parcials on 
l’estudiant s’examinarà només de la matèria que està acotada per aquella 
prova. Per considerar superada una prova parcial cal tenir una nota superior 
a quatre. La nota final de l’assignatura es calcularà sumant la nota del dos 
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exàmens parcials i dividint per dos. L’examen parcial es podrà recuperar a la 
convocatòria de febrer 

b) Per examen final: Caldrà superar amb una nota superior a 5 l’examen final 
de l’assignatura que es farà al mes de febrer i setembre. 

 
La nota  final de l’estudiant es completarà amb el lliurament de pràctiques així com 
les de activitats que s’aniran proposant al llarg del curs. 
 
 


