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PART II

6. Passos necessaris per arribar a posicionar-se; les aranyes (spiders) i la indexació. Punts bàsics 

conceptuals i tecnològics, així com les eines d’indexació bàsiques que ajuden en aquesta tasca.

7. La importància de la rellevància dels continguts: la densitat i la prominència. Com redactar 

continguts pensant en el SEO. Aplicació de l’estratègia de paraules clau per idiomes i països.

8. L’autoritat i els rànquings: entendre el funcionament dels algoritmes dels cercadors i què els 

diferencia.

9. Les tècniques del SEO amb els fragments enriquits.

10. Analítica web per controlar el posicionament. Creació d’un tauler de control SEO d’aplicació 

immediata.

PROGRAMA
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1
Rastreig i

Indexació
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Densitat i 

prominència

3
Els rànquings

Els passos necessaris per posicionar-se

4
¿?



6

1
Rastreig i

Indexació
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Robots txtEl protocol d'exclusió de robots (Exclusion

Robots Protocol) o robots.txt és un arxiu 
creat pels administradors web per donar 

instruccions als robots (normalment els 

robots dels cercadors) de com rastrejar i 

indexar un lloc web.

Meta NoIndex

Rastreig (crawling) i indexació
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Indexar - Indexing

Rastreig (crawling) i indexació
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Feu un: 
site:lamevaempresa.com

Les aranyes entren pels enllaços, i no 

accedeixen bé per: 

• Javascripts

• Flash

• Pop Up’s

• Botons

• Imatges

Els cercadors troben totes les 

planes del meu web?

Rastreig (crawling) i indexació
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Tecnologies amigables als cercadors

https://es.wordpress.org/plugins/

https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/

https://addons.prestashop.com

https://extensions.joomla.org/

…

Rastreig (crawling) i indexació

https://es.wordpress.org/plugins/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://addons.prestashop.com/
https://extensions.joomla.org/
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1. O fem servir les eines d’indexació dels cercadors

http://www.google.com/webmasters/

http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit

https://webmaster.yandex.com/addurl.xml

2. O bé arriba a la nostra web a través d’un enllaç a una altra web.

Rastreig (crawling) i indexació

Cóm arriben els robots a la meva plana?

http://www.google.com/webmasters/
http://zhanzhang.baidu.com/sitesubmit
https://webmaster.yandex.com/addurl.xml
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www.google.com/webmasters/tools/ https://webmaster.yandex.ru/

http://zhanzhang.baidu.com/

Rastreig (crawling) i indexació

http://www.google.com/webmasters/tools/
https://webmaster.yandex.ru/
http://zhanzhang.baidu.com/
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Search Console

Rastreig (crawling) i indexació
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Un sitemap és un arxiu en format .xml amb un llistat de totes les

diferents pàgines que es troben en un lloc web, amb algunes

instruccions detallades per als motors de recerca, de com tractar a

cada enllaç, per exemple, l'estimació de temps de visita, freqüència de

canvis, prioritat, etc.

Rastreig (crawling) i indexació
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Rastreig (crawling) i indexació

Exemple de generar sitemap en Wordpress amb Yoast:
http://www.reexporta.com/sitemap_index.xml

Després donar d’alta el sitemap al Search Console:
https://www.google.com/webmasters/tools/sitemap-list

http://www.reexporta.com/sitemap_index.xml
https://www.google.com/webmasters/tools/sitemap-list
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Rastreig (crawling) i indexació

No totes les planes s’indexen
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Structured data 

& Rich Cards
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Indexació
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Indexació
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Search Console

Indexació
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Indexació

https://www.google.com/webmasters/markup-helper/u/0/?hl=es
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Indexació
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Indexació
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Exemple de e-mail event registration:
https://developers.google.com/gmail/markup/reference/event-

reservation#sports_or_music_event_with_ticket

Indexació

https://developers.google.com/gmail/markup/reference/event-reservation#sports_or_music_event_with_ticket
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Indexació
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Search Console

Indexació

https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery

https://developers.google.com/search/docs/guides/search-gallery
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Indexació

https://developers.google.com/search/docs/data-types/book

https://developers.google.com/search/docs/data-types/book
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Indexació

https://developers.google.com/search/docs/data-types/event

https://developers.google.com/search/docs/data-types/event
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https://developers.google.com/search/docs/data-types/music

Indexació

https://developers.google.com/search/docs/data-types/music
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Indexació

https://developers.google.com/search/docs/data-types/tv-movie

https://developers.google.com/search/docs/data-types/tv-movie
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2
Densitat i 

prominència
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• Densitat de la Url
• Densitat del títol de la pàgina
• Densitat de la descripció
• Densitat de les capçaleres
• Densitat del nombre d’enllaços
• Densitat de les paraules en
negreta

Comproveu els punts clau:

Cercar: guia SEO Google filetype:pdf

• La densitat:
– Google mira les vegades que es repeteix una 

paraula en el context general de la web
– Google mira les vegades que es repeteix una 

paraula a cada una de les pàgines.

• La prominència:
– Google dóna més importància a les paraules que 

tercers fan servir per enllaçar la nostra web.
– Google dóna més importància a les paraules que 

ocupen certs llocs dins la pàgina web.

Densitat i prominència
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Densitat i prominència

Bones pràctiques

https://www.woorank.com/es/www/xxxxxxx.com
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Densitat i prominència

Bones pràctiques

✓ Única per a cada plana

✓ Redacció descriptiva 

✓ Ha de contenir les paraules clau 

✓ Ha de contenir entre 65-75 caràcters 

(mostren els cercadors) 

✓ Redacció amigable per a l'usuari 

(atractiu) 

✓ Coherent amb el contingut de la 

pàgina 

✓ Les paraules clau al principi 

(esquerra) més rellevants
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Densitat i prominència

Bones pràctiques

Titles i URL’s úniques 



38

Densitat i prominència

Bones pràctiques

Descripcions úniques

L'etiqueta description, si bé no té un alt impacte en el posicionament si

afecta el CTR, ja que apareix als resultats de cerca.

✓ Mida voltant de 150 caràcters

✓ Text descriptiu i atractiu

✓ Contingut únic per pàgines
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Densitat i prominència

Bones pràctiques

Capçaleres - headings

Les etiquetes de jerarquia (header) indiquen als cercadors que

seccions de paraules són les més importants dins el contingut.

✓ Utilitzar el H1 només 1 cop

✓ Utilitza paraules clau de manera esglaonada

✓ El title i l'H1 poden coincidir

✓ Poden haver-hi diversos H2...H3

<div class="tit_libro"><h1>CUANDO EL CIELO TOCA LA TIERRA</h1></div>
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3
Els rànquings
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Els Rankings

Cada cercador té els seus propis algoritmes

Els algoritmes són secrets, l’únic que podem aconseguir són
aproximacions amidant els factors que tenen en compte
mitjançant la “prova i error”.

https://moz.com/learn/seo/mozrank

https://moz.com/researchtools/ose/

https://moz.com/learn/seo/mozrank
https://moz.com/researchtools/ose/
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https://moz.com/learn/seo/mozrank

https://moz.com/researchtools/ose/

Els Rankings

https://moz.com/learn/seo/mozrank
https://moz.com/researchtools/ose/
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Els Rankings – L’autoritat linkbuilding

L’ORIGEN DEL ENLLAÇ
▪ Llocs web amb alts nivells de popularitat (MOz Rank) 
▪ Llocs web amb un alt numero de visites
▪ Llocs web sense atribut no follow
▪ Llocs web de temàtica similar

QUALITAT DE L'ENLLAÇ 
▪ Antiguitat de l'enllaç 
▪ Anchor text de l'enllaç 
▪ Posició de l'enllaç 
▪ Proximitat amb el text
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Els Rankings – Autoritat social

Diversitat de fonts - tenir 50 tweets
d’1 link provinent d’un únic compte, 
no tindrà el mateix valor que 50 
tweets de 50 comptes diferents 

Contingut relacionat - el contingut 
textual del missatge que acompanya 
el link pot facilitar informació rellevant 
als cercadors de la importància del 
tema 

Nivell de vinculació (engagement) -
la quantitat de clics, retwets, likes, etc 
(sempre que es puguin mesurar) 
poden impactar en l'autoritat que se li 
concedeix a l’enllaç.
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Dirección IP

Cookies

Browser – historial 
web

Logged In

Factors d’usuari

4
¿?
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Cloaking, text invisible

pàgines porta

Links schemes: link farms, 3 

way linking

Social mitjana schemes

spam

contingut duplicat

Black SEO
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Manteniment i 

control del 

posicionament
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http://anlytics.google.com
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Panell SEO Analytics
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BARCELONA – ALICANTE

902 104 184

Víctor de Francisco
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vdf@reexporta.com

@victordf

http://www.linkedin.com/company/reexporta.-think-about-export

https://plus.google.com/+reexporta


