
                                                                              

                                                       

 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 
El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs Introducció al posicionament web, 
en modalitat presencial, i dirigit a treballadors del sector editorial, autònoms i aturats. 
Tenen prioritat els treballadors d’empreses associades al Gremi. Els curs està cent per 
cent subvencionat gràcies al suport del Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya. 
 
El curs tindrà 16 hores de durada i s’impartirà els dimarts de 9.00h a 13.00h, en 4 sessions 
entre el 4 de juliol i el 25 de juliol, a les instal·lacions del Gremi. Els interessats ja poden 
cursar la inscripció clicant l’enllaç situat a la part inferior d’aquesta pàgina. 
 
Dades del Curs: 
 

Nom: Introducció al posicionament web 
 
Durada: 16 hores 
 
Objectiu: 
 
 Adquirir nocions bàsiques sobre els recursos existents per promocionar la pròpia 

empresa a través de pàgines web 

 

Objectius específics: 
 
 Adquirir els coneixements necessaris per poder gestionar de forma eficaç i eficient la 

identitat digital d’una empresa, marca o persona 

 Conèixer i entendre els principis fonamentals del SEO 

 Conèixer i aplicar les principals estratègies i tècniques per desenvolupar una 
campanya SEO 

 Aprendre com posicionar una pàgina web 

 

 Continguts: 
 
 

1. Internet com a suport publicitari 

 

2. Posicionament en cercadors 

 

 

https://goo.gl/forms/EyeE88rVMNxNJbA63


                                                                              

                                                       

 

3. Principals cercadors 

 

4. SEO: Posicionament web 

4.1. Què és i com funciona el SEO 

4.2. Principis fonamentals del SEO 

4.3. Preparar la web pel SEO 

4.4. Factors i elements del posicionament web 

4.5. SEO i Google 

4.6. Factors de correlació en el SEO 

4.7. L’oferta i la demanda a Internet 

4.8. Les paraules claus 

4.9. Pràctiques recomanades 

 
Seran 4 sessions, entre els dimarts des del 4 de juliol fins al 25 de juliol, ambdós inclosos, 
de 9.00h a 13.00h. Les dates concretes seran: 
 
 

 Dimarts 4/07 
 Dimarts 11/07 
 Dimarts 18/07 
 Dimarts 25/07 

 

 
Lloc: Gremi d’Editors de Catalunya (carrer València, 279, 1a planta, Barcelona) 
  
 


