Benvinguts al Taller pràctic de WordPress.com

QUE ÉS?
Wordpress és un sistema –programari d’edició de continguts, abans enfocat a la creació
de blocs, ara és una plataforma de publicació personal o professional.

QUE FAREM?
Crear el vostre lloc amb WordPress.com i saber com administrar-lo.
La intenció d’aquest taller és donar-vos les eines perquè vosaltres mateixos pugueu auto
gestionar-vos el vostre lloc, a través d’aquesta plataforma.
Aquí posarem les bases, desprès haureu de practicar, practicar i practicar.

QUE NO FAREM?





Instal·lar WordPress en un servidor
Comprar o gestionar dominis
Comprar o gestionar allotjaments
No aprendrem a fer adaptacions en les plantilles (html, css, php..)

Si alguna persona vol instal·lar en el seu propi allotjament i amb el seu domini, Telejet
s’ha ofert a ajudar als interessats.
Les informacions que donarem son aplicables al Wordpress auto instal·lable o a
WordPress.com, tot i que hi han algunes variacions.
Si algú el té instal·lat podrà seguir igualment el taller.

COM HO FAREM?
He creat un lloc específic per aquestes classes: tallerpractic.wordpress.com
On hi ha exemples de tot el que farem, com a mínim desprès d’aquestes classes heu de
saber fer:


Crear el vostre lloc amb WordPress.com, disposant d’una pàgina de
benvinguda i un menú superior, saber com afegir contingut, imatges, vídeos,
PDF, documents de Google, Google maps, Google calendar i d’altres gadgets.

I sobre tot, sobre tot, fer-ho servir.
Que la força ens acompanyi!
Obi-Wan Kenobi
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T A L L E R PR À C T I C D E W O R D P R E S S . C O M

GUIÓ

1.PRELIMINARS

4.CONFIGURACIÓ

Web 2.0
Consideracions prèvies, sobre què? Com ho
faré? Temàtica? To?
Estratègies: paper i llapis, competència,
usuaris.

Afegir nous usuaris
El Rols
Eines
Ajustaments generals

5.EDICIÓ BÁSICA
2.REGISTRE
Instruccions per registrar a WordPress.com.
El nom que posem al bloc no es podrà canviar,
serà la URL.
Adreça vàlida de correu-e on rebrem un
correu per activar el compte. Fer clic al link.
Tornem a la pantalla check your e-mail,
omplim i guardem perfil.
Apareix el Tauler.

Estructura d’una pàgina
Edició de continguts
Editor: icones d’edició
Entrada: etiquetes i categories
Pàgina: jerarquies
Mediateca

6.APARENÇA
Plantilles
Ginys
Menús

3.ADMINISTRACIÓ
Per entrar sempre:
elnomdelmeubloc.wordpress.com/wp-admin
Posar: usuari i contrasenya
Interfície administració de WordPress
 Tauler
 La barra d’administració
 Panells del Tauler
 Menú
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7.APÈNDIX
Pàgina de benvinguda
Inserció d’imatges
Inserció de vídeo
Inserció d’àudio
Penjar PDF i fer vincle

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Registre
http://ca.wordpress.com/
http://es.wordpress.com

Ajuda WordPress amb castellà
http://ayudawordpress.com/

Tutorial Google Calendar
http://www.slideshare.net/nurrego/google-calendar-468730

Tutorial Google maps
http://en.calameo.com/read/000778378da43bab653b0

Tutorial Scribb
http://es.scribd.com/doc/21665679/%C2%BFQue-es-y-para-que-sirve-Scribd

Selecció plantilles
http://theme.wordpress.com/themes/
http://www.woothemes.com/
http://themeforest.net/

Tutorial per instal·lar WordPress
http://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress
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