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Us i funcions bàsiques de Google Analytics 

 

QUÉ ES GOOGLE ANALYTICS? 

 

La venda de publicitat per part de Google, sobretot pel que fa al seu producte “Adwords”, va propiciar 

que Google creés una eina que permetés els propietaris de llocs web controlar i millorar la gestió i els 

continguts de la seva pàgina o pàgines; a millor gestió, més ingressos per publicitat. Aquesta eina és 

Google Analytics. 

 

Però no cal tenir o pagar publicitat o vendre productes per internet per a gaudir de Google Analytics; 

aprofitem que és un servei gratuït de Google per tal de poder fer un seguiment estadístic de les visites 

que rebem els nostres websites. Aquest seguiment pot donar un nivell de detall molt ampli; visites per 

data, setmana, mes, any…comparant-les amb les del dia anterior, més anterior, any anterior… 

 

A més, és possible d’extreure’n dades com la procedència geogràfica de les visites, el nombre de 

visites totals i de les visites noves (per a saber quantes repeteixen i quantes són nous lectors), el 

llenguatge per defecte del seu sistema operatiu, el tipus de navegador emprat, la resolució de la 

pantalla de l’usuari, el S.O. que usen, el temps que hi ha passat, l’origen de la visita a la web, el 

nombre de pàgines que, penjant de la plana principal de la web, ha visitat, i quines han sigut…Amb 

totes aquestes eines, un administrador de pàgines web pot optimitzar la forma en que presenta els 

continguts, i al mateix temps pot avaluar els continguts que hi ha a la web. 

 

Per a tenir accés a aquest allau d’informació només hi ha dos requisits ; tenir accés al codi html de la 

web a seguir i estar registrat a Google o a Google Analytics. 

 

 

ACCÉS A GOOGLE ANALYTICS 

 

La plana web per a entrar a Google Analytics és la següent: 

http://www.google.com/intl/ca/analytics/index.html 

 

Si hi accedim des d’un navegador, se’ns mostra la següent pantalla: 

http://www.google.com/intl/ca/analytics/index.html


 

Us i funcions bàsiques de Google Analytics     2 

 

 

 

Si tenim un compte obert a Google (un compte de correu amb Gmail, o un compte d’usuari de 

qualsevol aplicació Google basat en un altre proveïdor de correu electrònic, com per exemple Tinet) 

només hem d’entrar prement el botó blau “Accés a Google Analytics” i se us obrirà la següent 

pantalla: 

 

 

 

Introduint el vostre correu electrònic i la contrasenya que vàreu usar per a accedir als serveis de 

Google, ja podeu usar Google Analytics. 

Si no esteu registrats a Google, heu de registrar-vos usant l’enllaç “Creeu un compte ara” 
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Si cliqueu a “creeu un compte ara” se us obrirà una pàgina amb un formulari d’inscripció com el 

següent: 

 

 

 

Heu de fer servir una adreça de correu de qualsevol proveïdor, escollir una contrasenya per a Google 

, teclejar els caràcters que es mostren per al sistema de verificació de paraula (creat per a evitar que 

es produeixin altes automàtiques) i acceptar les condicions del servei. Després, heu d’obrir el vostre 

correu electrònic per a trobar el correu que google us ha enviat per tal de validar la vostra sol·licitud. I 

ja està; ja podeu començar a usar Google Analytics. 
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CONFIGURAR GOOGLE ANALYTICS PER AL NOSTRE WEB 

 

Un cop dins Google Analytics, la web ens demanarà les dades per a crear un nou perfil de lloc web. 

 

 

 

Només hem d’omplir l’espai en vermell amb l’adreça de la nostra pàgina web, el país o territori al que 

pertany el públic objectiu de la web i la zona horària. Aquestes dues zones són necessàries per a 

tabular correctament les visites en el seu dia i hora que nosaltres necessitem, independentment de si 

el servidor de la web és a l’altre banda del món i en un altre fus horari. 

 

Si premem el botó “finalitza” a baixa de la pàgina, el navegador us durà a la pàgina següent: 
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El requadre en groc ens avisa que no hi ha actualment cap codi de seguiment instal·lat a la nostra 

web; no passa res ja que, de fet, és el que estava previst; ho estem fent ara. El que és important és el 

requadre en gris, on hi ha el codi en HTML que hem de copiar i enganxar a les planes de la nostra 

web. 

El normal, el que és habitual, és que la nostra web estigui sota un sol domini. Si no fos així, hem de 

marcar, a la esquerra, un altre check button que ens generarà un altre codi HTML. 

 

També és molt important on fiquem el codi que hem copiat, generat per Google Analytics: 

Si tenim una web “ben feta”, el més normal és que hi hagi una web índex amb uns continguts que no 

varien d’una pàgina a una altre, com en el cas dels blocs, per exemple. Si és així, només ens cal 

enganxar el codi a la capçalera de la pàgina índex, de manera que estigui dins de l’etiqueta “head”. Si 

la nostra web té diferents pàgines amb diferents aspectes cadascuna, de manera que al clicar a un 

enllaç ens dugui a una altre pàgina d’aspecte diferent, llavors haurem d’enganxar aquest codi a 

cadascuna de les pàgines web que hi tenim. 

 

COM ENGANXAR EL CODI A LA NOSTRA WEB. 

 

Si nosaltres hem creat la nostra web “de zero”, amb un editor d’html com el Microsoft Frontpage, un 

editor de textos o un programa similar, el que hem de fer es buscar la nostra web al nostre disc dur; 

trobarem un fitxer amb extensió htm o xtm, i l’haurem d’editar. Al principi del fitxer, veurem la etiqueta 

de l’encapçalament amb aquesta forma: 
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<HEAD> 

 

I trobarem també, més avall i després d’algunes files de codi,  la etiqueta de final d’encapçalament: 

 

<HEAD/> 

 

Doncs en qualsevol lloc entre aquestes etiquetes és on hem d’enganxar el codi de google analytics 

(vigilant no “xafar” tot el codi que hi ha, per la qual cosa és millor enganxar-lo just després de 

<HEAD> o just abans de <HEAD/>. 

 

Un cop fet, amb un programa de ftp hem de tornar a pujar les pàgines al servidor, substituint les 

existents per les noves, les que hem canviat afegint-hi el codi de seguiment. 

 

Si nosaltres no hem creat la nostra web, si no que estem usant un sistema de webfàcil, o blog, el que 

hem de fer es mirar bé si el proveïdor del servei de web ja ha tingut en compte Google Analytics i ha 

facilitat la implementació del servei. Per exemple, als blogs de Tinet n’hi ha prou amb enganxar el codi 

alfanumèric de propietat del web, el que necessita Google per a saber que aquella web es controlarà 

amb el nom d’usuari (compte de correu) amb el que ens hem enregistrat. Aquest codi de propietat és 

el que està encerclat . 

 

 

 

Si no hi ha una “manera fàcil” d’implementar el seguiment amb Google Analytics, segurament tindrem 

la possibilitat de baixar-nos la web en llenguatge HTML; modificar el codi com s’ha dit i tornar-lo a 

pujar a internet, sempre a través del menú de configuracions de la nostra web o blog. Aquest és el 

cas, per exemple, de “blogger” tot i que “blogger” incorpora una versió reduïda de Google Analytics al 

seu menú. 

 

En el cas que no ens ofereixin cap de les possibilitats anteriors, no podrem fer el seguiment amb 

Google Analytics. Només en Facebook, si disposem d’una Fan Page (no d’un perfil  personal) podem 

fer-ho seguint el següent procediment: 

 

Primer que tot, afegim un perfil de web nou. Al cercle, a l’adreça del web, hi he de posar 

“facebook.com” 
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Un cop ens generi el codi de 

propietat, hem d’anar a buscar la 

següent web: 

http://ga.webdigi.co.uk/ on la 

pantalla ens mostra els següents 

camps: 

 

 

 

 

 

 

A “Analytics code” hem d’enganxar el codi que 

ens ha facilitat Google Analytics i que haurem 

copia prèviament. El camp “domain on 

Analytics” és el mateix que hem ficar a dalt; 

“facebook.com”. El “page link” és l’adreça de la 

nostra fan page, que ve després de 

“www.facebook.com” a la barra d’adreces del 

navegador; per exemple, “/fansdemi”. El títol és 

el que ens sembli que descriu aquesta pàgina. 

Per a tantes pàgines com tinguem, tantes 

vegades haurem de fer aquest procés. 

 

Finalment, premem “Generate Code”.  

 

 

Hem de copiar el codi que ens genera i anar a 

Facebook per a seguir el procés: ho farem anant a 

l’adreça de FBML estàtic (FaceBook Markup 

Language). 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878 

 

FBML estàtic és una aplicació pensada per a millorar l’estètica i la presentació de la nostra Fan Page, 

usant html. Justament per això, perquè serveix per a incrustar hypertexte a Facebook, podem 

aprofitar-la per a Google Analytics. 

http://ga.webdigi.co.uk/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=4949752878
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Premem la frase “afegeix-la a la 

meva pàgina”.  

Llavors s’obra una finestra que 

ens permet editar el codi FBML 

estàtic; hi enganxem el codi 

que ens ha generat abans. 

 

I ja està; ja podem controlar les 

nostres visites. 

 

 

 

 

Hi ha uns quants llocs que no 

permeten o no sembla que 

permetin implementar Google 

Analytics. Però si hi ha una possibilitat d’enganxar codi html per a veure un vídeo, una foto o escoltar 

un clip d’àudio, i la web en qüestió suporta javascript, hi ha una possibilitat de controlar les visites a 

aquests objectes. 

 

QUÉ I COM PUC CONTROLAR AMB GOOGLE ANALYTICS 

 

Un cop implementat el tros de codi HTML a la nostra web, blog o Fanspage de Facebook, Google 

Analytics permet tenir un control de tot el que és legalment controlable; és a dir, que no podem saber 

qui ha visitat la nostra pàgina, però sí podem saber quants ho han fet, com han arribat a la nostra 

pàgina, per on s’han mogut pel nostre lloc web, quan de temps hi han estat, si eren visitants nous o 

reincidents, la seva procedència geogràfica fins al detall de la ciutat d’on s’han connectat, si ho han 

fet via mòbil o via adsl, el seu proveïdor d’internet, el llenguatge per defecte amb el que tenen 

configurat el seu ordinador.... Ara mateix ho veiem. 

 

Entrem amb el nostre nom d’usuari a Google Analytics, a la seva adreça: 

http://www.google.com/analytics/ 

En la pantalla adjunta, apareixen les dades reals d’una sessió a Google Analytics: 

 

 

http://www.google.com/analytics/
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En aquest exemple, estem controlant tres llocs web: dos blogs 

de “blogspot.com” i una web. 

A la pantalla inicial, ja tenim a la vista els perfils dels llocs i les 

principals dades estadístiques: 

El nombre de visites en el període, el percentatge de rebots 

(abandonaments ràpids de l’usuari, visites de menys de 10 

segons degudes a que no li ha satisfet el que ha trobat a la 

web, o degut a que el que ha trobat a la web no era el que 

buscava),l’assoliment d’objectius (els objectius són definibles 

per l’usuari) i el percentatge de canvis respecte a aquestes 

dades estadístiques de les que hem parlat: el nombre de 

visites, la mitjan de temps al lloc, el percentatge de rebots i 

l’assoliment d’objectius. 

 

 

Com veiem a l’exemple de la esquerra, en el període mensual 

del 5/10 al 4/11, comparat amb els mateixos dies però d’un mes abans (de 04/09 al 04/10), el 

percentatge de rebots ha pujat en un 36,65% al primer website, ha baixat un 14,97% al segon, dada 

positiva, i ha pujat un 50,98% al tercer. Com hem dit, es tracta del percentatge de visites que han 

abandonat la pàgina en menys de 10 segons, la qual cosa Google Analytics interpreta com “no 

interessa i marxo”. 
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Podem aprofundir, i molt, en l’anàlisi de cadascuna 

de les pàgines web. I ho farem de la següent 

manera; escollim una de les webs i premem “ver 

Informe” 

 

 

 

 

La pantalla canvia i passa al modus “Panell”. La part de dalt del panell 

és fixa; ens mostra una gràfica del període que analitzem, amb les 

visites que hem rebut per unitat de temps. Podem canviar la unitat de 

temps a voluntat: Sota les dates analitzades, podem escollir entre tres 

botons; dia, setmana o mes. Per defecte, ens dóna les visites per dia. 

 

També podem escollir el període de temps a analitzar, prement a la finestra de les dates; emergeix un 

calendari del que podem escollir la data d’inici i després la data de fi. 
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També ens permet comparar amb dates anteriors, de manera que la gràfica nova que dibuixa després 

de canviar l’interval a estudiar i després de marcar “comparar con datos anteriores” queda de la 

següent manera. 

 

 

Bé; la visió general de les visites a la nostra web es va clarificant: totes les dades que ens mostra ens 

les compara amb el període anterior.  

 

Fem un cop d’ull a la resta del panell: 

 

 

AquestEs quatre taules són les que per defecte apareixen quan obrim el panell, però cada usuari pot 

triar els elements que li interessen de tenir al panell per tal de fer un “cop d’ull ràpid” a les dades que 

poden interessar. Si volem eliminar un element del panell, només hem de tancar-lo per la casella 

creuada que cada element té al seu cantó superior dret. D’altra banda, notar que cadascú dels 
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quadres té un enllaç a la seva part inferior esquerra on es llegeix “ver informe”. Aquest enllaç ens 

porta directament a l’informe més extens sobre el que estem estudiant. 

 

Comentant els quadres que ens surten per defecte: 

 

“Visión general de usuarios” controla el nombre de 

persones diferents que ens visiten. Es diferencia del 

nombre de visites en que un usuari pot realitzar 

diverses visites durant el període estudiat. 

 

“Gráfic

o de visitas por ubicación” ens mostra a cop d’ull 

(segons la intensitat del color verd) l’origen 

geogràfic de les visites a la nostra web. 

 

 

 

“Visión General de las Fuentes de Tráfico” ens fa una 

gràfica de pastís amb la procedència a la xarxa de les 

visites a la nostra web; “sitios web de referencia” són 

llocs web on hi han enllaços a la nostra web; “motores 

de búsqueda” són les recerques google, yahoo, lycos, 

etc...i “tráfico directo” són les que han arribat 

directament, teclejant l’adreça del web. 

 

“Visión general del contenido” ens permet veure quines 

de les nostres pàgines que “pengen” de la pàgina 

principal han sigut més vistes i en quina quantitat i 

proporció; a l’exemple, a més, ho compara amb el 

període anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bé; si ens fixem en la columna d’eines de l’esquerra de 

la pantalla, veurem el menú principal de Google 
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Analytics. Fins ara estem veient el panell, però hi han més opcions: 

 

 

Si cliquem a “Intelligence”, que de moment és un servei en proves, ens avisa si hi ha hagut un 

important canvi en la tendència general d’us del nostre lloc web; per exemple, si normalment tenim 

centenars de visites i de sobte les visites s’aturen.  

 

De tota manera, el que és interessant és que podem configurar les nostres pròpies alertes, en base a 

criteris de mètrica de visites o econòmics, per venda electrònica o publicitat. 

 

 

 

Si cliquem a “Usuarios”, tenim altre cop la informació mètrica general referida als usuaris i múltiples 

opcions a l’esquerra: 
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“Comparativas”; comparen la mètrica de la nostra web amb totes les altres webs d’una mida similar. 

O, millor encara; podem comparar-nos amb pàgines web d’una temàtica similar a la de la nostra, com 

hem fet a la pantalla de dalt. Per exemple, en el nostre cas, un blog, totes les dades són positives en 

comparació a les de tots els diaris i llocs web personals d’una mida similar. 

 

Seguint amb el menú de l’esquerra; si premem “Gráfico de visitas por ubicación”, ens apareix un 

mapa interactiu (com a gràfic de bombolles, on la mida de la bombolla indica el volum de visites que 

procedeixen de la mateixa) i una taula de dades; a la taula podem definir el nivell de detall en el que 

volem les dades: Continent, Regió, País o Ciutat. 

Si fem clic a la zona que volem 

analitzar s’obre una taula i una 

gràfica, només amb les visites de, 

en aquest cas, la ciutat triada.  

 

Si triem una zona més amplia, com 

per exemple, Espanya, podem 

accedir a més dades; la taula de 

visites queda així: 
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Si ens hi fixem, a la banda inferior esquerre de la pantalla podem filtrar el nom de la ciutat (país, regió 

o continent, si ens interessa). 

 

A banda de les dades de mitjana del grup, tenim les dades específiques de cada ciutat. Si ens hi 

fixem, veurem que al cantó superior dret podem escollir com volem la informació; taula, gràfica de 

pastís, gràfica de barres comparant la mitjana de dades, el rendiment de cada ciutat i, fins i tot, un 

apartat de taules dinàmiques on podem relacionar qualsevol dada; a l’exemple, origen de la visita i 

pàgines per visita. 

 

 

 

Tornant al menú de l’esquerra, l’opció “Usuarios nuevos y recurrentes” ens permet exactament les 

mateixes opcions d’anàlisi que “Gráfico de visitas por ubicación”, és a dir, tractar les dades amb 

taules, com a gràfic de pastís, per rendiment, per comparança i per taula dinàmica. 

Seguint al menú de l’esquerra; “Tendencias del Usuario” ens mostra una gràfica de barres per unitat 

de temps; depèn de la sub-opció que triem; Visitants, Usuaris, Pàgines vistes, Mitjana de pàgines 

vistes, Temps i Percentatge de rebots; veiem un exemple. 
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 “Fidelización del usuario”, “Opciones del navegador”, “Propiedades de Red” y “Móvil” 

 

 

 


