Taller de Wordpress

1. Nom de l'activitat i currículum
Taller de Wordpress per Joan Durà
Docent: Joan Durà Sanz.
Llicenciat en Comunicació Audiovisual (Universitat de València, 2002-2007). Més de 20 anys
d’experiència com a Realitzador i Ajudant de Realització. Amplia experiència en el disseny i
creació de pàgines web dinàmiques, gestors de continguts i comerç on-line.
Coneixements de software
-

Gestors de contingut: WordPress, Joomla!, Prestashop, WooComerce.

-

Programació: PHP, MySql, HTML, CSS, etc.

-

Aplicacions: Photoshop, Dreamweaver, Filezilla, Artisteer, SwishMax, etc.

2. Objectius de la mateixa
Curs modular gradual de coneixements de WordPress: des de la instal·lació inicial
fins les plantilles premium.
-

Donar a conèixer un dels gestors de contingut dinàmic més estés de mercat i les
principals eines per a obtenir el màxim del seu rendiment.

3. Contingut de la proposta i metodologia
Exposició teòrica amb aplicació pràctica immediata. Aprofitant les capacitats
col·laboratives de WordPress els alumnes seran part activa en la creació d’una web
dinàmica.
-

Jornada 1. Introducció als CMS (Joomla, WordPress, Magento, etc). Avantatges
de WordPress front a la competència. Explicació de l’estructura i elements del
panell de control

-

Jornada 2. Funcionament bàsic característic de WordPress. Front-end i Backend. El menú lateral. Les pàgines, les entrades, les categories i els menús. Plugins i widgets.

-

Jornada 3. Plantilles bàsiques i plantilles Premium. Instal·lació i configuració.
Com triar una plantilla que s’adapte a les nostres necessitats. On trobar
plantilles de qualitat. Repàs de coneixements adquirits.

-

Jornada 4. Instal·lació de WordPress en allotjament web. Gestors FTP: FileZilla,
Dreamweaver. Instal·lació local de WordPress: WampServer (PC),
XampServer(Mac).

4. Públic al qual va dirigit

-

Edats recomanades: A partir dels 16 anys

-

Idiomes: Valencià i Castellà

5. Organització de la mateixa

-

Durada: 4 hores

-

Màxim 10 alumnes

6. Recursos necessaris
Connexió a internet, videopantalla, ordinadors (propis de l’alumne o facilitats per
l’organitzador del curs). Pissarra i retoladors.

