Formació 2013-2014
Activitats de formació de l'AEIC
Presentació dels cursos
Introducció a les pàgines web wordpress
Dates de realització del curs: 15 febrer al 31 de març de 2014
Si esteu d'acord amb les condicions, per inscriure-us, heu de clicar a l'enllaç que hi ha al
final d'aquest document.
1.

El preu del curs és: 90 € pels no socis. Pels socis 70 € (només es podrà aplicar la
reducció com a soci a un dels cursos als quals t'inscriguis). Una vegada hàgiu
omplert la inscripció cal fer l'ingrés de la taxa del curs comunicant a
"secretariaAEIC@gmail.com" en quina entitat bancària s'ha fet, el nom del curs i el de la
persona que el realitzarà.

2. El pagament de la taxa del curs i/o de l'alta de soci es pot realitzar a través del
banc Sabadellatlantic amb núm. de compte 0081 5393 40 0001009203. Recordeu
que cal posar en el concepte el nom de la persona i el codi del curs.
Si no podeu fer l'ingrés de la taxa del curs dins el període establert, cal que ho
comuniqueu a secretariaAEIC@gmail.com per negociar la data de la seva realització.
Sobretot, si no penseu abonar la taxa, no feu la inscripció, i així, podrem evitar molèsties
innecessàries a tots plegats.

Descripció
Codi del curs REC9510650
Nom del curs Introducció a les pàgines web wordpress
Formador / Formadora Pere Castanyer Sardà
Tipologia Telemàtic
Hores totals del curs 30h certificades
Dates i horari

15 febrer al 31 de març de 2014
Els destinataris del curs
poden interactuar amb el
fòrum sempre que vulguin

El formador tindrà uns horaris
de resposta i de suport. En
principi al migdia i a la nit, a
falta de concretar les millors
hores.

Tot i que el curs és intensiu, el fòrum es mantindrà actiu fins
al termini del curs, on els mateixos participants podran
seguir interactuant amb els continguts del curs.

Persones destinatàries Professorat de nivell no universitari de centres docents de
Catalunya
Previsió d'assistència 15 (màx 20)
(màx.)
Lloc web del curs http://aeic.xtec.cat
Proposta de Preus

90 €
Socis 70 €

Objectius de les sessions telemàtiques.
En aquest curs es dóna a conéixer el WordPress com a Eina de Blog al professorat de
cicles formatius i com a gestor de continguts CMS per tal de donar eines als docents
alhora de mostrar continguts als centres educatius de Catalunya. Els principals detalls del
curs són:
Els objectius del curs són:
1. Veure les possibles situacions on WordPress pot ser útil com a gestor de
continguts en un centre educatiu
2. Visió general dels components de WordPress així com la seva estructura i
funcionalitats.
3. Saber utlitzar el WordPress per a crear una web bàsica del centre.
4. Saber com fer la web visible des del nostre centre cap a internet i parlar de
hostings/dominis i eines de manteniment.
5. Veure la potència de Wordpress com a gestor de continguts web i veure les
possibles aplicacions d'aquest CMS (Content Management System)

Continguts i Mètodologia del curs

•

Tema 1: Introducció i instal·lació de WordPress en Català i Anglès
•
•
•

•

Tema 2: Entenent WordPress
•
•
•

•

Què és Wordpress
Pre-requisits: Apache, MySQL i PhP
Instal·lació de Wordpress
Què és un CMS? I un blog?
Terminologia WordPress
Conceptes útils relatius a WordPress

Tema 3: Primers passos a WordPress
•
•
•
•
•
•
•

Entrades, categories i etiquetes
Pàgines
Comentaris
Temes
Connectors
Rols i Capacitats
Eines

•

Tema 4: Dissenyant la web del centre amb WordPress
•
•
•
•

•

Tema 5: Instal·lació i modificació de temes
•
•
•
•
•

•

Gamma de colors
Dissenyant capçaleres
CSS dels menús horitzontals
Jugant amb la tipografia
Instal·lant un tema
Creant un tema fill
Modificant els colors del nostre tema
Creant i intefrant un favicon
Afegir un logo personalitzat

Tema 6: Extensions a Wordpress, tipus, instal·lació i bones pràctiques
•
•

Explicant els plugins a WordPress
Plugins més interessant i útils a Wordpress

•

a) Instal·lació de LAMP server i Wordpress 3.5.1
b)Visió general dels components de Wordpress i de les seves particularitats
c)Saber utilitzar la interfície Wordpress i acabar fent una web bàsica.
c)Saber com fer la nostre web visible al món (parlar de hostings/dominis i eines de
manteniment)
Està pensat per veure el sistema Wordpress des de zero amb la intenció de que el
destinatari vegi els continguts de la manera més amena
possible, però d'una manera
introductòria.
Per tant la metodologia del curs va enfocada a assolir aquests
objectius.
Les activitats es consideren obligatòries, per tal d'avaluar el correcte assoliment de
continguts.

Requeriments:

•
•
•

Connexió a Internet de banda ample per a fer el seguiment del curs i poder adquirir
components indispensables per a assolir els coneixements que es proposen.
Els destinataris han de tenir ordinador amb Ubuntu, tot i que també es possible fer
el curs amb Mac o Windows.
També han de tenir o saber instal·lar el LAMP (Linux Apache MySQL PHP) tot i que
la primera lliçó del curs es instal·lar el LAMP en ubuntu 12.10/13.04.

Avaluació
Com que és un curs d'iniciació és presentaran els continguts de manera més amena
possible.

a) Els continguts que es presentaran uns continguts cada 2 dies, es proposaran activitats
que hauran de lliurar-se en els terminis establerts.
b) Connexió habitual de l'alumne haurà de ser periòdica i en els temps establerts per al
correcte funcionament de la comunicació professor-alumne.
c) Les activitats hauran d'asolir un mínim de qualitat, en funció dels continguts que s'han
impartit.
d) Tenir una partició activa en els diferents canals de comunicació que ofereix el curs
(fòrums, xats,...)
f) Lliurar les activitats en el termini establert.
g)Haver lliurat totes les activitats.
Inscripció: si estàs d'acord amb la descripció clica aquí

