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Curs &concurs de futurs 2020/2021  

(Curs d’introducció als derivats: futurs i opcions) 
 

Programa 
 
Curs: Curs introductori amb un enfocament totalment pràctic que té per objectiu familiaritzar els participants amb els 

instruments derivats utilitzats en els mercats financers, per aprendre com s’utilitzen com a cobertura i/o inversió, 
conscienciant de la seva utilitat i risc. 

    
Atenció: Les sessions es faran per Google Meet. Cal que l’estudiant disposi de càmera connectada i micròfon per poder 
participar a les sessions. 
 

Calendari i contingut: 
 
Curs: 
Es tracta d’un curs introductori amb un enfocament totalment pràctic per aprendre a invertir en borsa d’una manera fàcil i 
entenedora. 
Professor: Sr. Pau Ramió, director comercial de Renta 4 a Girona 
Horari: de 13,30 a 15 h. 
Les sessions es faran per Google Meet. Cal que l’estudiant disposi de càmera connectada i micròfon per poder participar a les 
sessions. 
 
 

Dimarts 16/3: Explicació detallada del curs i del simulador Divendres 19/3: Funcionament dels futurs i Operativa 
Dimarts 23/3: Notícies Divendres 26/3: Funcionament dels futurs i Operativa 
Dimarts 6/4: Funcionament dels futurs i Operativa Divendres 9/4: Notícies 
Dimarts 13/4: Opcions Divendres 16/4: Notícies 

 
En el cas que alguna sessió no es pogués fer per causa de força major, aquesta es recuperaria el dijous de la mateixa setmana de 
13.30 a 15h. 

 
Concurs: Consisteix en la realització d’un joc de borsa senzill (compra i venda) a través d’una plataforma virtual proporcionada  

per . S’estendrà del dimarts 16/3 al divendres 9/4. 
- El primer dia del joc es donaran les claus per entrar al simulador. 
- Joc que permet comprar i vendre futurs que cotitzen al CME (Chicago Mercantil Exchange) amb informació real i amb un 

pressupost virtual de 100.000 euros. 
- Les operacions es podran fer durant l’horari d’obertura d’aquest mercat amb preus reals. Per qüestions legals els preus es 

proporcionen amb uns 10 minuts de retard. 
- Així mateix, per cada operació s’aplicaran comissions i corretatges de borsa (virtuals) com si d’una operació real es tractés. 
- Es recomana no esperar a darrera hora per fer les operacions per si hi ha qualsevol problema. 
- En cas de sorgir algun problema amb el simulador durant l’horari operatiu, s’ha de comunicar immediatament per correu 

electrònic a pramio@renta4 .es amb còpia a  anna.panosa@udg.edu , indicant nom i cognoms, l’usuari i el problema amb 
una foto de pantalla.  

 
Amb aquesta activitat es poden obtenir 2 crèdits de reconeixement acadèmic si es compleixen els requisits que s’expliquen a 
continuació. Cal llegir-los atentament abans d’inscriure’s. En cas d’inscriure’s suposa que s’accepten les condicions. 
 
 
 

Inscripció: fins el 07 de març de 2021. S’ha de fer una transferència per l’import de l’activitat (40 euros) al número de compte  
IBAN  ES42 2100 9046 91 0200018200 abans del 07 de març especificant en el concepte BORSA-NOMiCOGNOMS ESTUDIANT. 
Un cop fet l’ingrés enviar justificant escanejat a l’adreça secretaria.dretieconomiques@udg.edu 
 

ENLLAÇ A LA MATRÍCULA 
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Requeriments per a l’obtenció dels crèdits:  
 

- Assistència a les sessions presencials (virtuals) 
 S’admetrà com a màxim dues faltes. En cas d’entrar tard a la sessió o sortir abans, aquella sessió comptarà com una falta. 

- Participar a classe amb l’anàlisi de notícies d’actualitat. Això implica que: 
a) Les notícies s’han de presentar comentades el dia abans a través de moodle, i  
b) A la sessió següent i de forma aleatòria es demanarà la participació de l’estudiant comentant la notícia 
presentada. Aquesta participació serà de com a mínim dues vegades durant el curs. 
c) s’ha de participar a les sessions amb veu i imatge (micròfon i càmera oberts)  
 

- Durant el joc:  
Fer un mínim de 4 operacions cada setmana (de dilluns a divendres) entre compres i vendes. Es poden utilitzar stops, 

però aquests no compten com a operació, per tant, cal controlar que s’executin les operacions programades. 
 
A banda dels crèdits, els dos primers classificats que hagin complert amb la resta de requisits esmentats, rebran un certificat acreditatiu 
signat per  i la FCEE. 
 
En cas d’incomplir els requisits es podrà continuar jugant, però no es podran obtenir els crèdits i es considerarà fora del concurs. La 
valoració global  dels requisits per a l’obtenció dels crèdits es farà una vegada acabat el curs i concurs i es comunicarà posteriorment 
a través de moodle. 
 
Per qualsevol qüestió us podeu dirigir a la coordinadora del curs: Anna Panosa, professora de la FCEE (anna.panosa@udg.edu ) 
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