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METODOLOGIA I OBJECTIUS 

El programa té una duració de 85 hores, distribuïdes en quatre conferències presencials, 
cinc conferències online, més una sèrie de debats amb el ponent que intentaran estructurar 
les bases de l’economia real i financera. Les jornades tenen una finalitat pràctica per tal de 
proporcionar a l’alumne eines i capacitat crítica en l’anàlisi d’un entorn canviant. Tanmateix, 

les sessions presencials poden passar a realitzar-se online en funció les circumstancies 
sanitàries del moment.  

Per una banda, el Trading Competition online vol apropar l’operativa professional a l’alumne, 
tenint en compte els coneixements adquirits en les Jornades, a través de l’elaboració d’un 
diari d’operacions que haurà d’adjuntar amb una justificació per a cada una d’elles. 
L’assistent haurà de presentar un mínim de 5 operacions justificades.  

Per altra banda, El Pràcticum busca posar en pràctica els conceptes d’anàlisis apresos 
durant el curs. D’aquesta manera, els assistents analitzaran profundament una companyia 
cotitzada. L’activitat s’entregarà per parelles per tal de fomentar el treball en grup i la 
capacitat de discutir sobre diferents punts de vista en l’anàlisi econòmica i empresarial.  

¿Què hauríem de saber per gestionar el nostre patrimoni personal? El contingut de les 
sessions té com a objectiu respondre àmpliament l’esmentada pregunta i oferir les eines 
necessàries d’anàlisi per comprendre el funcionament dels mercats financers. Les Jornades 
pretenen reflexionar i donar una perspectiva eminentment pràctica de la borsa, així com una 
visió  entenedora dels diferents productes financers i els seus riscos. Tanmateix, els 
partícips tindran un descompte de 160 euros pel Curs de Borsa Semipresencial es farà 
seguidament de les jornades (sempre i quan hi hagi un mínim de 14 estudiants), on 
s’abordarà en major profunditat l’anàlisi dels mercats financers  
 

DIRECCIÓ I PROFESSORAT  

Damià Rey. Director i coordinador de les Jornades Universitàries. Professor de la UB. 
Responsable de l’àrea de Mercats de la Borsa de Barcelona. BME. 
Guillem Font. Coordinador de les Jornades Universitàries. Membre del Servei d’Estudis de 
la Borsa de Barcelona. BME. Màster en Mercats Financers per la UPF-BSM.  
Ferran Capella. Coordinador de les Jornades Universitàries. Membre del Servei d’Estudis 
de la Borsa de Barcelona. BME. CEFA-CIIA. 
Jaume Rey. Front Office de GVC Gaesco. CEFA-CIIA. 
Borja Ribera. Executive de comptes de GVC Gaesco. 
David Gabriel Tomuletiu. Blockchain developer. 
 

AVALUACIÓ I CERTIFICAT 

Per tal d’aprovar les Jornades, caldrà: 

1- Assistir a un 80% de les sessions (només en el cas que es fes presencial). 

2- Presentació d’un diari d’ordres. (30%) 

3- Presentació d’un Pràcticum i resolució qüestió. (70%) 

A la finalització i aprofitament de les Jornades, havent aprovat tot el programa, s’entregarà 
una certificació expedit pel Centre d’Estudis Internacionals (CEI) de la Universitat de 
Barcelona i la Borsa de Barcelona. BME.  
 

DRETS DE MATRÍCULA (PLACES LIMITADES) 

180 euros d’inscripció.  

Inscripció mínima de 25 persones i màxima de 100 persones. 
 

DATES, DURACIÓ DEL PROGRAMA I PROCEDIMENT D’ACCÉS 

Inscripció online: De l’1 d’octubre de 2020 al 8 de març de 2021 

Duració del curs: Del 9 març de 2021 al 23 d’abril de 2021  

Poden formalitzar la inscripció:  

En el cas de ser alumne de la UB o altres, el tràmit és online i podreu inscriure’s enviant la 
sol·licitud que trobareu a la web, i enviant el formulari a drey@ceibcn.com juntament amb el 

pagament de 180 euros al número de compte: IBAN: ES82 2100 0832 6402 00588777. 
En cas de fer pagament parcial es podrà fer en dos parts avisant abans. 

Titular: Fundación Privada Centro de Estudios Internacionales. 

Una vegada fet el pagament, el 8 de març a les 12:00 rebreu els codis i les instruccions per 
accedir a la plataforma. 

INFORMACIÓ 

Per a qualsevol dubte pot contactar trucant al +34 677404098, o bé per correu:  

e-mail: drey@ceibcn.com.   Web: www.ceibcn.com                                              
 

JORNADES A LA BORSA DE BARCELONA 
QUÈ HAURÍEM DE SABER PER ENTENDRE ELS MERCATS FINANCERS? 

 

     FUNDADORES  DEL  CEI: 

 

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS 

• Totes les persones que s’inscriguin a les Jornades tindran un descompte de 160€ en el Curs Pràctic de Borsa i Anàlisi econòmic Internacional, 
del Centre d’Estudis Internacionals de la UB i de la Borsa de Barcelona. 
 

• A tots els inscrits al programa se’ls distribuirà per correu electrònic l’informe BME Research, amb l’anàlisi dels mercats financers actuals. 
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Visita guiada a la Borsa de Barcelona 
 

En aquest darrer bloc, l’alumne visitarà, des de la màxima practicitat, la 
Borsa de Barcelona. 
La visita s’estructura de la següent manera: 
1. Introducció als mercats financers i del Grup BME. 
2. Eines d’anàlisi disponibles a la web del Grup BME.   
3. Importància de l’estalvi i inversió a llarg termini, de manera 

responsable. Casos pràctics. 
4. VideoWall. Punts claus de l’IBEX 35® i altres índexs internacionals. 
5. Explicació dels 5 grans mercats financers: renda variable, renda fixa, 

mercat monetari, mercat de derivats i mercat de divises.   
6. Visualització i explicació de l’oferta i demanda d’una empresa de 

l’IBEX 35®. 
7. Orientació professional. 
Ponència presencial: Guillem Font i Ferran Capella  
Hora: 16:00 - 18:00h 
 

  

 

  
 Com cotitzen els reptes del futur?      

 

La primera sessió del programa té com a objectiu fer pensar a l’alumne i 
fer-lo partícip dels grans reptes que a la societat, a les empreses i als 
inversors els depara el futur.  
La conferència s’estructura de la següent manera: 
1. Com va el món? On som i cap a on anem? 
2. Els grans reptes del futur. 

2.1. Envelliment de la població. 
2.2. La IV revolució industrial i la globalització. 
2.3. Digitalització de l’economia. 
2.4. Canvis en els processos productius. 
2.5. La problemàtica de l’endeutament. 
2.6. Populismes i les tensions comercials. 
2.7. El medi ambient. 

Conferència presencial: 09 de març de 17:30 a 21:00h   
Ponència: Damià Rey 
 
 

 

Anàlisi tècnic i el Behavioral finance: Trading competition 
 

Al llarg d’aquest bloc, l’alumne aprendrà els punts essencials de l’anàlisi 
tècnic, de la gestió monetària i emocional. Així mateix, l’assistent tindrà 
el primer contacte amb una plataforma professional de negociació i 
començarà el Trading Competition virtual. 
El temari s’estructura de la següent manera: 
 
1. Principis d’anàlisis tècnic. 
2. La importància de l’espai temporal. Cas pràctic en directe.  
3. Eines d’anàlisis tècnic.  
4. Behavioral finance i l’impacte de les nostres emocions. 
5. Errors cognitius. 
6. La importància del Money Management. 
7. Explicació d’una plataforma d’un broker professional.  
8.  

Vídeo explicatiu del temari: Disponible a partir del 22 de març 
Conferència presencial: 25 de març de 18:00 a 20:30h 
 

BLOC TEMÀTIC 5                                   Del 29 de març a l’01 d’abril 
d’abril    

Indicadors a tenir en compte en l’Anàlisi Econòmic Internacional 
 

En el tercer bloc l’alumne coneixerà quins són aquells indicadors que 
realment mouen la Borsa i com els inversors miren de descomptar les 
expectatives econòmiques dels mercats internacionals.  
El temari s’estructura de la següent manera: 
1. Introducció als indicadors macroeconòmics.  
2. Quins indicadors tenen una major incidència en els mercats 

internacionals? Casos pràctics. 
3. Indicadors retardats, coincidents i avançats 
4. Risc país. Doing business 
5. Comportament dels indicadors en el cicle econòmic. 
6. Cas pràctic. Anàlisi del butlletí de conjuntura trimestral de la Borsa 

de Barcelona 
7. Què fa falta per veure en un futur? 
Vídeo online explicatiu del temari: Disponible a partir del 29 de març 
Resolució de dubtes i debat online: 01 d’abril a les 18:00h 
 

BLOC TEMÀTIC 4                                              Del 22 al 25 de març 

BLOC TEMÀTIC 3                                                    Dijous, 18 de març 

Què hauríem de saber per gestionar el nostre patrimoni personal? 
 
En aquest bloc l’alumne aprendrà quines són les claus per gestionar el 
patrimoni personal. Tanmateix, es mostraran diferents exemples pràctics 
per tal de que vegi la importància de planificar l’estalvi.  
El temari s’estructura de la següent manera: 
 

1. Importància de l’estalvi en la situació actual. 
2. Situació financera personal. 
3. Elaboració d’una estratègia d’inversió. 
4. Asset allocation: Cicle de vida i horitzó temporal. 
5. Asset Allocation: Diversificació. 
6. Gestió activa vs gestió passiva: exemple pràctic. 
7. Altres tipus de gestió. 

 

Conferència presencial: 18 de març de 18:00 a 21:00h 
Ponència: Guillem Font i Ferran Capella 
 

 

QUÈ HAURÍEM DE SABER PER ENTENDRE ELS MERCATS FINANCERS 
 

Martes, 9 de abril de 2013-01-17  MÓDULO 3 

BLOC TEMÀTIC 1                              Dimecres, 09 de març BLOC TEMÀTIC 2                                                Del 15 al 18 de març 

La importància dels mercats financers 

 

En aquest bloc, l’alumne s’adonarà de la connexió entre l’economia real 
i l’economia financera, de com arriba a afectar el món financer a la vida 
de les famílies i de com els mercats poden actuar com a baròmetre de 
l’economia. Així també, s’introduiran els diferents productes financers 
amb exemples pràctics que aportaran informació sobre aspectes com la 
rendibilitat i el risc.  
El temari s’estructura de la següent manera: 
 
1. Concepte i funció del mercat financer: El baròmetre de l’economia. 
2. Estructura i funcionament del mercat financer. 
3. Tipologia de productes financers: exemples i riscos.  
4. Introducció a casos pràctics d’anàlisi del mercat financer. 
 
Vídeo online explicatiu del temari: Disponible a partir del 15 de març 
Resolució de dubtes i debat presencial: 18 de març a les 18:00h 
 

Casos pràctics de la tecnologia del Blockchain. Com ens afectarà? 
 

Aquest bloc té com a objectiu fer pensar a l’alumne en relació als 
impactes que pot tenir la tecnologia Blockchain en l’economia. 
S’exposaran exemples pràctics del funcionament d’aquesta tecnologia i 
es veuran les diferents oportunitats que ens brinda. 
 
La conferència s’estructura de la següent manera: 
 
1. Identitat digital. 
2. Smart contracts. 
3. Tokenització. 
4. Exemples pràctics. 
 
 
Vídeo online explicatiu del temari: Disponible a partir del 12 d’abril 
Resolució de dubtes i debat online: 15 d’abril a les 18:00h 
 

BLOC TEMÀTIC 8                                                     Dijous, 22 d’abril 

BLOC TEMÀTIC 6                                                   Del 05 al 08 d’abril 

BLOC TEMÀTIC 7                                                 Del 12 al 15 d’abril 

Eines d’anàlisi fonamental. Com analitzar una companyia? 
 

En el cinquè bloc, l’alumne coneixerà com començar a analitzar una 
empresa, donant-li pistes per encarar el Pràcticum. 
El temari s’estructura de la següent manera: 
1. Conceptes bàsics sobre l’anàlisi fonamental. 
2. Anàlisi quantitatiu i qualitatiu. 
3. Anàlisis d’una companyia.  
4. Entorn Macroeconòmic. 
5. Entorn Sectorial. 
6. Anàlisi de la companyia. Factors qualitatius. 
7. Anàlisi de la companyia. Factors quantitatius. 
8. Possibles escenaris (positiu, neutral i negatiu). 
9. Tesi d’inversió. 
10. Conclusió i resultats. 
Vídeo online explicatiu del temari: Disponible a partir del 05 d’abril 
Resolució de dubtes i debat online: 08 d’abril a les 18:00h 
 

BLOC TEMÀTIC 9                    Del 09 de març al 23 d’abril 

Trading competition i Pràcticum 

El pràcticum té com a objectiu aprendre a analitzar de manera pràctica 
una empresa i mostrar la complexitat de valorar una organització 
empresarial a nivell global. Els alumnes hauran de fer l’anàlisi d’una 
companyia del Mercat Continu espanyol tenint en compte els conceptes 
explicats al llarg dels bloc. L’activitat s’haurà d’entregar al finalitzar les 
Jornades i es valorarà la capacitat analítica i de síntesi de l’alumne. A 
més a més, hauran de respondre a la següent pregunta: Com 
gestionaries el teu futur financer? 

Per altra banda, el Trading competition busca donar a conèixer 
l’operativa d’una plataforma professional de negociació i la importància 
de l’anàlisi i de la gestió monetària i emocional en el procés d’inversió i 
desinversió. L’alumne haurà de fer un mínim de 5 operacions i elaborar 
un diari d’operacions que haurà d’adjuntar amb una justificació per a 
cada una d’elles.  

 


