
 
 
 
PROGRAMA DE POSTGRAU DE DIRECCIÓ BANCÀRIA 
 
MÒDULS ACTUALITZATS 
 
Mòdul 1. Entorn econòmic i sistema financer 
 
Com en tots els altres mòduls, en aquest cas el material s’ha anat actualitzant per adaptar-se a 
les noves realitats del sector bancari. En la present edició, el mòdul es complementa amb un 
apartat dedicat al sistema financer, la incorporació de vídeos al material i l’actualització de les 
activitats avaluatives.  
Aquests dos elements, els vídeos i les activitats (i/o fòrums) noves, s’incorporen a tots els 
mòduls. 
 
Import: 170 € * 
Calendari 
Inici: 10/03/2010 
Finalització: 23/03/2010 
 
Mòdul 2. Anàlisi d’Estats financers
S’han anat fent adaptacions, una de les quals va ser, el curs 2008-2009, el canvi del llibre bàsic 
del mòdul pel llibre d’Oriol Amat, “Anàlisi integral d’emprese”s, ed. Profit, 2008, adaptat a la 
nova normativa comptable i amb casos nous. A més, s’introdueix una activitat avaluativa nova 
que han de desenvolupar els participants.  
 
Import: 170 €* 
Calendari 
Inici: 24/03/2007 
Finalització: 20/04/2010 
 
Mòdul 3. Matemàtica Financera Bàsica 
 
Les matemàtiques financeres no canvien, però la casuística sí. En aquest mòdul s’ha canviat 
l’FC.100 antiga de Casio, per la nova FC-100V, també de Casio, amb el lliurament de les 
solucions dels exemples del material amb el nou model. 
 
Import: 170 €* 
Calendari 
Inici: 21/04/2010 
Finalització: 11/05/2010 
 
Mòdul 4. Anàlisi de risc
 
El llibre bàsic del mòdul, “Cómo analizan las entidades financieras a sus clientes”, de Jaume 
Tomàs, Oriol Amat i Mercè Esteve, repassa els conceptes principals per comprendre la 
importància d’una correcta gestió del risc. El material es completa amb un document sobre 
Basilea II. S’està a l’espera de la propera edició d’un nou llibre actualitzat, amb la possibilitat 
d’incorporar-lo a l’edició d’enguany. En cas de no poder fer aquesta incorporació, es farà en 
l’edició 2010-2011. 
 



 
 
Import: 170 €* 
Calendari 
Inici: 12/05/2010 
Finalització: 01/06/2010 
 
Mòdul 5. Productes bancaris 
En el curs 2008-09 es va actualitzar el material d’aquest mòdul. Els productes bancaris bàsics es 
van mantenir, però se’n van introduir de nous normalment utilitzats en l’actualitat.  
 
Import: 170 €* 
Calendari 
Inici: 02/06/2010 
Finalització: 22/06/2010  
 
Mòdul 6. Màrqueting financer
 
El material s’ha anat adaptant a les noves tècniques del màrqueting en el sector bancari. 
 
Import: 170 €* 
Calendari 
Inici: 23/06/2010 
Finalització: 13/07/2010  
 
Mòdul 7. Mercats financers 
 
Aquest mòdul s’ha anat ampliant i actualitzant al llarg de les edicions transcorregudes. En la 
present edició, la part del sistema financer es farà al mòdul 1 per poder tractar amb més 
profunditat els mercats de renda variable i derivats. En el mòdul s’incorporaran un nombre de 
vídeos important, de gran utilitat en la comprensió dels conceptes més complexes, així com 
noves activitats avaluatives. 
 
Import: 226 € 
Calendari 
Inici: 01/09/2010 
Finalització: 28/09/2010 
 
Mòdul 8. Fiscalitat de productes financers
 
Aquest mòdul s’actualitza anualment, donats els canvis continus en la legislació fiscal 
espanyola. Aquest any, s’incorpora el desenvolupament d’activitats i/o debats, com en la resta 
de mòduls. 
 
Import: 114 €* 
Calendari 
Inici: 29/09/2010 
Finalització: 19/10/2010 
 
 
 
 



Mòdul 9. Assessorament financer a la pràctica / Gestió de patrimonis
 
Aquest mòdul es va introduir el curs 2004-05 i, des d’aleshores, s’ha anat ampliant. En aquest 
mòdul, els participants han d’analitzar un cas pràctic d’assessorament financer per integrar els 
coneixements adquirits en els diferents mòduls del programa. 
 
Import: 114 €* 
Calendari 
Inici: 20/10/2010 
Finalització: 09/11/2010 
 
Mòdul 10. Control de gestió
 
Tot i que les entitats fan el control de gestió amb eines i mètodes cada dia més sofisticats, aquest 
mòdul fa un repàs de tots els conceptes bàsics en què es basa el control de gestió bancària, amb 
multitud d’exemples numèrics per a la seva millor comprensió. 
 
Import: 114 €* 
Calendari 
Inici: 10/11/2010 
Finalització: 30 /11/2010 
 
Mòdul 11. Habilitats directives
 
Seguint el llibre bàsic del mòdul, “Las 12 habilidades directivas clave”, d’Antoni Valls, el 
participant amplia les seves capacitats d’autodirecció, de relació amb els companys i de les 
seves habilitats directives. 
 
Import: 114 € * 
Calendari 
Inici: 01/12/2010 
Finalització: 14 /12/2010 
 
* Import final amb descompte  del 20% inclòs. 
 
Descomptes 
 
Els diplomats en  Direcció Bancària per l’IDEC podran gaudir dels següents descomptes: 
 

- 20% de descompte sobre l'import real de cada mòdul. 
- 10% de descompte addicional per aquells participants que optin per 

matricular-se a tots els mòduls. 
 
 
Informació i matrícula 
IDEC-Universitat Pompeu Fabra 
info@idec.upf.edu 
Balmes, 132-134 
08008 Barcelona 
Tel.: +34 93 542 18 50 
Fax: +34 93 542 18 05 
      


