


Abans de començar… 
COM FUNCIONEN ELS CERCADORS?





QUÈ ÉS EL SEO? 

És el procés de millorar la visibilitat d'un lloc web en els resultats orgànics (no 
pagats) dels diferents cercadors. 

El SEO és necessari per ajudar els motors de cerca a entendre sobre què tracta 
cada pàgina i si és útil o no per als usuaris.

s e a r c h

Tot i que existeixen milers de factors 
en els quals un motor de cerca es basa 
per posicionar una pàgina o una altra, 
es podria dir que hi ha dos factors 
bàsics: l'autoritat i la rellevància.



QUÈ ÉS EL SEO? 

• L'autoritat és bàsicament la popularitat d'una pàgina web. Com més popular 
sigui més valuosa és la informació que conté. Aquest factor és el que un motor 
de cerca té més en compte ja que es basa en la pròpia experiència de l'usuari. 
Com més es comparteixi un contingut és que a més usuaris els ha semblat útil. 

• La rellevància és la relació del web envers una cerca. Això no és simplement 
que una pàgina contingui un munt de vegades el terme buscat (en els 
començaments era així) sinó que un motor de cerca es basa en centenars de 
factors on-site per determinar això.

Per complir aquests 
requisits, és fonamental ser 
coherent amb el contingut.  

Naturalitat + Feina ben feta. 



Distinguim 2 tipus de SEO:

SEO ON-PAGE 

SEO OFF-PAGE 



SEO ON-PAGE 

El SEO on-page es preocupa de la rellevància.  

S'assegura que la web està optimitzada perquè els 
motors de cerca entenguin de què tracta, el 
contingut. 

Dins d’aquest SEO, incloem: l'optimització de 
keywords, textos, temps de càrrega, optimització 
d’imatges, experiència de l’usuari (responsivitat), 
optimització del codi i format de les URL, entre 
d’altres.



Optimització de keywords 

• Google Trends: https://trends.google.com/trends/?geo=US  
• Google Keyword Planner (Google Ads) 
• Google Analytics 
• Google Search Console 
• SEMrush: https://es.semrush.com  
• Ubersuggest: https://neilpatel.com/ubersuggest/  

Optimització del text 
• H1, H2 i mínim 300 paraules. 
• Negretes. 
• Links interns i externs. 
• Metainformació 

Optimització de les imatges 
• Pes mínim. 
• Text Alt i metainformació complet. 

https://trends.google.com/trends/?geo=US
https://es.semrush.com
https://neilpatel.com/ubersuggest/


Responsivitat 

• Am I responsive?: http://ami.responsivedesign.is/  

Temps de càrrega 

• Page Speed Test (general): https://developers.google.com/speed/pagespeed/
insights/  

• Test My Site (específic mòbil): https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/
feature/testmysite  

Format de les URL 
• Estructura 
• Nivells 

http://ami.responsivedesign.is/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/feature/testmysite
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/feature/testmysite


SEO ON-PAGE 

SEO OFF-PAGE 



SEO OFF-PAGE 

El SEO off-page se centra en factors externs a la 
pàgina web. 

Aquest tipus de SEO inclouria el nombre i la qualitat 
dels enllaços, presència en xarxes socials, mencions en 
mitjans locals, autoritat de la marca i rendiment en els 
resultats de cerca, és a dir, el CTR que tinguin els 
nostres resultats en un motor de cerca.



SEO: BLACK HAT I WHITE HAT 

Es diu BLACK HAT SEO a l'intent de millorar el posicionament en cercadors d'una pàgina web 
mitjançant tècniques poc ètiques o que contradiuen les directrius dels motors de cerca. Pot 
proporcionar beneficis a curt termini però pot comportar penalitzacions de Google. 

Alguns exemples: cloaking, SPAM en fòrums i comentaris de blocs, o keyword stuffing.  

El WHITE HAT SEO consisteix en totes aquelles accions èticament correctes i que compleixen 
les directrius dels motors de cerca per posicionar una pàgina web.

ESTRATÈGIES BLACK HAT ESTRATÈGIES WHITE HAT

- Contingut duplicat
- Text invisible o massa paraules
clau sense naturalitat
- Redireccions cap a altres pàgines
- Enllaços a contingut poc rellevant

- Contingut rellevant
- Imatges ben etiquetades
- Frases ben formades amb
bona ortografía i gramàtica
- Codi HTML correcte
- Títols de pàgina únics i rellevants



CONSELLS SEO PER BLOG 

1. Seleccionar una paraula clau (middle tail o long 
tail*) per cada entrada i fer que es repeteixi, de forma 
natural, el màxim possible. 

2. Títol que inclogui la paraula clau. 

3. Mínim 300 paraules. 

4. Posar negretes. 

5. Incloure enllaços interns (que apuntin cap a altres 
entrades del blog) i externs (que apuntin a pàgines 
web fora del blog) sempre que es pugui. Alhora, 
l’anchor text ha de ser de rellevància per l’usuari.  

6. Incloure vídeos, galeries o infografies (amb un 
text alt (text de la imatge) ben treballat) que facin 
augmentar el temps d’estada de l’usuari al post.



CONSELLS SEO PER BLOG 

7. Meta-informació: omplir totes les 
descripcions, títols, categories i etiquetes, amb 
la màxima informació possible 

8. URL: treballar-la perquè sigui rellevant i 
inclogui la paraula clau. 

9. Comentaris: permetre’ls i gestionar-los 
sempre. 

10. Moure-ho: XXSS, newsletters, mitjans online 
(blogs, fòrums), tot el que ens aporti trànsit.

Naturalitat per davant de tot. 
No cal forçar aquests consells, 
si el post o text no ho demana. 



CONSELLS SEO PER BLOG 

*



RECOMANACIONS 

- Wordpress: Yoast SEO. 
- Joomla: sh404SEF, SEO Boss. 
- Drupal: SEO Checklist, Meta Tags.  
- Magento: Creare SEO, SEO Pack. 
- Prestashop: SEO Expert.



RECOMANACIONS 

- Contingut el màxim d’original i interessant possible, identificant, via Google 
Analytics, quins tòpics agraden més.



LINKBUILDING 

El Link Building és un dels fonaments del posicionament web o SEO, que busca 
augmentar l'autoritat d'una pàgina mitjançant la generació de links cap a la 
mateixa (demanar enllaços a clients, escriure a blogs, aparèixer en directoris, 
entre altres).

1000 980

1000 980

Per dur a terme una bona estratègia de 
Linkbuilding cal tenir en compte una sèrie de 
factors, com el anchor text de l'enllaç, si 
el link és follow o no, les mencions a la marca o 
els links generats en Xarxes Socials. 

És important tenir en compte que sovint els bons 
continguts són enllaçats de forma natural, de 
manera que l'esforç per 
aconseguir links simplement suceeix, de forma 
orgànica i amb un menor esforç que per altres vies.



LINKBUILDING 

Amb eines com SEMrush, podem detectar els enllaços que dirigeixen a la nostra 
pàgina, si estàn trencats, són espam o tòxics.



LINKBUILDING 

Caldria desautoritzar tant els dominis toxics com els erronis mitjançant l’eina 
Google Disavow Tool a través de Google Search Console.

https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main?pli=1
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