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2Punt de partida

❏ Un equip multidisciplinar i internacional amb matemàtics/estadístics,
economistes, dissenyadors, etc.

❏ Clients nacionals i internacionals de diferents sectors: fintech, cultura,
turisme, salut, universitats.

❏ Alguns clients: Fundació La Caixa, UPF, UB, Fundació Dalí, TMB, Tiritas, etc.

❏ Oficina al centre, Rambla Catalunya.

❏ 4 matemàtics/estadístics a l’equip. Acollint estudiants de la FME des de fa
10 anys.

Qui som?

LaMagnética és una agència de marketing digital. 
L’anàlisi és al centre de tots els nostres serveis.



3Què feu a la Magnética?

Àmbits de treball

Business Intelligence i 

visualització de la informació

SEO Analítica web Campanyes de publicitat 

online

Programació, anàlisi de dades,

analítica predictiva, correlacions

Control de qualitat, anàlisi de

l’estructura de navegació

dels webs

Implementació dels scripts

de seguiment del com

portament dels usuaris al

web

Anàlisi de la rendibilitat de les

campanyes

Google Cloud (BigQuery, Drive),

bases de dades (SQL i bases de

dades noSQL), APIs, PowerBI

Programes especialitzats,

macros, Python, teoria de

grafs

HTML, JavaScript, Google

Tag Manager

Google BigQuery, PowerBI,

APIs, SQL



4Què aprendreu?

❏ Visió global dels projectes
❏ Posar en pràctica coneixements adquirits durant la carrera i guanyar-ne de

nous
❏ Entendre el funcionament d’un web (arquitectura client-servidor, HTML,

JavaScript, optimització de velocitat web).
❏ Visualització de la informació, capacitat de transmetre els coneixements i el

resultat de l’anàlisi.
❏ Combinar coneixements tècnics i altres tipus d’informació (econòmica,

d’actualitat, de comportament dels usuaris) quan analitzem.
❏ Python, cloud de Google, bases de dades

Formació professional



5Perfils

Perfil tècnic –obtenció de la informació

❏ Connexió entre plataformes
❏ Extracció de dades
❏ Programació en diferents llenguatges

Matemàtics i estadístics

Perfil d’anàlisi de la informació

❏ Tractament i neteja de bases de dades
❏ Esquemes relacionals
❏ Visualització en dashboards



6Perfils

David

❏ Tasques amb data: Vinculació i
consultes sobre base de dades.

❏ Marketing digital: Preparació i
configuració dels diversos apartats de 
l’analítica web per poder obtenir els
resultats.

❏ Revisió d’estat de pàgines web i SEO: 
Ús d’eines de velocitat web, bots i
coneixement de l’algoritme de 
Google i altres cercadors.

❏ Gestió amb clients i proveïdors: 
Traspassar informació útil.

davidgrau@lamagnetica.com



7Perfils

Adrián

❏ Extracció de dades

❏ Creació de Reports i informes

❏ Neteja i tractament de dades: 
processar-les per a que els clients les 
puguin entendre i interpretar.

❏ Coneixement d’esquemes: 
Relacionals i de programació

adrianromero@lamagnetica.com



lamagnetica.com     lamagnetica@lamagnetica.net      93 539 09 90

Gracias.


