FORMA’T EN... fes la teva web amb Wordpress
Disposar d’un lloc web ha esdevingut un element bàsic per a tota empresa. Existeixen un gran
nombre de recursos online que permeten fer una pàgina corporativa amb diferents nivells de
complexitat. Un dels més populars és Wordpress per les prestacions que té, el cost i la capacitat de
generar contingut que ofereix a l’usuari.
L’objectiu d’aquesta formació és donar a conèixer els elements bàsics d’aquesta eina i els passos a
seguir per treballar-hi a nivell pràctic, per tal de poder crear un web corporatiu allotjat en un servidor i
amb un domini propi. Es tracta d’una formació de nivell iniciació.
Continguts:
1. Introducció i objectius
2. L’hospedatge i el domini.
3. Què és un CMS i elecció de Wordpress.
4. Instal·lar i configurar Wordpress
5. El tauler de Wordpress.

Pràctica:
6. Instal·lació d’un tema o plantilla.
7. Editar menús.
8. Els ginys o widgets.
9. Instal·lació de plugins.
10. Publicar contingut.

La formació consisteix en una primera sessió teòrica el dia 7 de maig i una segona a escollir entre els dies 12 o
14 de maig, destinada a posar en pràctica els coneixements adquirits, mitjançant l’ús de pc.

Primera sessió:
Segona sessió:

7 de maig de 2015
12 o14 de maig (a escollir)

Horari:

de 9.30h a 13.30h

Lloc:

Centre d’Iniciatives Locals
(C. Tarragona, 40 17005 Girona)

Formador: Xavier Romo Ros, diplomat en Ciències Empresarials, especialització en Màrqueting. Consultor i
formador de MC Empreses http://marketinggirona.com/, forma part d’un equip multidisciplinar de professionals
experts en l’assessorament integral d’empreses.

Dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci o que tenen una empresa en funcionament
amb menys de tres anys d’antiguitat. Sessió gratuïta. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Per assistir a la sessió caldrà formalitzar la inscripció i presentar el DNI o NIE vigent (o en
el seu defecte el resguard de renovació). En cas de resident comunitari, caldrà presentar
el passaport o document d’identitat del país d’origen i la carta verda. Les persones que
accedeixin al servei per primera vegada enguany, que es trobin en situació d’atur, hauran
de presentar el DARDO.
Girona Emprèn no podrà admetre a cap persona que vulgui accedir al servei sense
la presentació de la documentació requerida.
En cas d’impuntualitat, el servei es reserva el dret d’accés a l’aula. Cal avisar amb suficient
antel·lació en cas de no poder assistir.
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