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INICI DE SESSIÓ 

Abans de poder fer qualsevol canvi al seu lloc web, és necessari iniciar sessió. 

L’inici de sessió es trobarà a l'URL que l’han fet arribar al seu email de la DIBA o 

afegir a l'URL del seu lloc web la part final  /wp-admin.  

Per exemple: http://elseullocweb.com/wp-admin. 

 

Un cop introduït el nom d’usuari i la contrasenya accedirà a l’escriptori de 

Wordpress a on tindrà accés a tots els apartats per administrar el seu portal. 
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INTRODUCCIÓ DE LES EINES 

 Tauler:  És la pàgina d’Administració del seu lloc. En la part superior esquerra 

del seu Escriptori veurà algunes estadístiques breus sobre el nombre 

d'Entrades, Pàgines i Comentaris. Si té activat el plugin Akismet, també 

veurà el nombre de Comentaris Spam o comentaris a l'espera d'aprovació. 

 Entrades: Per crear o modificar una Entrada del Blog. També pot  

actualitzar les seves Categories i Etiquetes d'entrades. 

 Mèdia: Repositori a on s'emmagatzemen imatges, documents o arxius 

pujats al portal. Pot navegar per la Biblioteca de mèdia, així com editar i 

actualitzar els   arxius.  

 

 Pàgines: Apartat per crear i modificar  totes les Pàgines. 

 

 Comentaris: Dins d'aquesta secció pot administrar tots els 

comentaris, incloent les respostes i els comentaris marcats com spam. 

 

 Aparença: Des d'aquest menú es controla l'aspecte visual del lloc. Pot triar 

un nou Tema, administrar els Widgets o Menús del lloc, i fins a editar els 

arxius del tema. 

 

 Plugins: Els Plugins complementen i amplien la funcionalitat de WordPress. 

Pot agregar o eliminar plugins des d'aquí, així com activar o desactivar-los. 

 

 Usuaris: En aquest apartat es mostren tots els usuaris existents del seu lloc. Es 

poden agregar nous usuaris i administrar els seus Perfils. 

 

 Eines: Aquesta secció li dóna accés a diverses i pràctiques eines. També 

pot Importar dades al seu lloc WordPress o Exportar tot el contingut de 

WordPress en un sol arxiu. 

 

 Opcions:  Espai per a la configuració del lloc web. Està format per diferents 

ajustos que permeten configurar el web com són escollir la pàgina 

principal, el email, etc. En la majoria dels casos, una vegada que el lloc 

està configurat, no hi ha necessitat de canviar cap de les opcions 

d'aquesta secció. 
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ENTRADES vs PÀGINES 

WordPress està construït entorn de dos conceptes bàsics. Les Entrades i les 

Pàgines. Les Entrades són típicament publicacions d'un blog. Una sèrie 

d'articles, llistats (en general) en ordre cronològic invers. Les Pàgines són 

utilitzades per a un contingut més estàtic (és a dir, contingut que no necessita 

ser modificat o que es modifica amb molt poca freqüència).  

La pàgina "Qui som" és un exemple de Pàgina en un lloc web típic. En la 

majoria dels casos, vostè es trobarà amb que el contingut de la pàgina "Qui 

som" no canvia gairebé mai. 

Ara, pot ser que vostè estigui pensant: "però jo no necessito un blog". Això pot 

ser cert, però també pot utilitzar el concepte de blog si vostè té un lloc on 

necessita mostrar les seves 'últimes novetats' o fins i tot les actualitzacions de 

l'empresa. Bàsicament, qualsevol informació que és actualitzada amb una 

freqüència regular pot beneficiar-se de la funcionalitat d'un blog. Sigui un blog 

tradicional, o les 'últimes notícies' de la seva empresa, o fins a les seves pròpies 

actualitzacions personals. 

Entrades 

Després de fer clic en el menú Entrades es desplegarà la llista d'Entrades que 

conté el lloc.  

En aquesta pàgina es mostrarà  el títol de l'Entrada, l'Autor, la/s Categoria/s, les 

Etiquetes, el Nombre de comentaris i la Data. A més de l’estat de l’entrada 

que pot ser Publicada, Programada o Esborranys. 

 

En posar el punter del ratolí sobre cada fila, apareixeran les opcions disponibles 

sota el títol de l'Entrada. 

 

 Editar: Li permetrà modificar l'Entrada. És el mateix que fer clic sobre el 

títol de l'Entrada. 

 Edició ràpida: Li permet editar informació bàsica de l'Entrada, com el                            

Títol, Slug, Data, a més d'altres opcions. 

 Paperera: Enviarà una Entrada a la Paperera. Una vegada que es buida 

la Paperera, la pàgina és eliminada. 

 Veure: Mostra l'Entrada. Si l'entrada encara no ha estat publicada, dirà              

Vista Prèvia. 
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Al costat de cada títol d'Entrada hi ha una casella de selecció. Això permet 

realitzar una acció en múltiples elements alhora.  

Simplement seleccioni la casella de l'Entrada en qüestió; després des del menú 

desplegable que apareix a la part superior seleccioni Accions en Lot  i 

seleccioni Editar o Moure a la paperera, i després faci clic en el botó Aplicar. 

L'opció Editar li permetrà editar les Categories, les Etiquetes, o l'Autor, permetre 

o no Comentaris i Pings;  l'Estat i si les Entrades seran Fixes o no.  

L'opció Moure a la paperera traslladarà els elements seleccionats a la 

Paperera. 

 

En fer clic en el botó Opcions de pantalla de la part superior, podrà canviar la 

manera en què es mostra la llista d'Entrades. Faci clic en l'opció Vista de 

llista per mostrar les entrades en la vista tradicional, o faci clic en l'opció Veure 

extracte per mostrar un breu extracte de la publicació sota el títol de l'Entrada. 

Faci clic en el botó Aplicar per guardar els canvis. 

Agregar una entrada nova 

Per agregar una Entrada nova, posi el punter del ratolí en l'opció Entrades del 

menú de navegació de la part esquerra i en el menú emergent faci clic a 

l'enllaç Afegir nova. Com a alternativa, pot fer clic en l'opció Entrades del 

menú i després fer clic a l'enllaç Afegir nova que apareix sota, o en el botó 

Afegir nova en la part superior de la pàgina. 
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Canviar el format de les entrades 

Un Format d'entrada és informació addicional que pot ser utilitzada dins d'un 

Tema per aplicar estil o personalitzar la presentació d'una publicació.  

La característica de Format d'entrada proporciona una llista estandarditzada 

de formats que estan disponibles segons el Tema escollit.  Si el seu Tema 

suporta els Formats d'entrada, pot triar la manera en què es veurà cada 

publicació seleccionant un Format d'entrada de la llista de botons de selecció. 

Si el seu Tema no suporta Formats d'entrada, llavors el panell de Format no es 

mostra. 

 

Si bé el contingut actual de l'entrada no canviarà, el tema pot utilitzar el 

Format seleccionat per mostrar l'entrada de manera diferent.  

A la següent llista de Formats es mostren les diferents opcions disponibles, que 

poden ser: 

 Estàndard: Format d'entrada de blog predeterminat i   

                       estàndard. 

 Àudio: Arxiu d'àudio, com un Podcast. 

 Xat:  Transcripció d'un xat. 

 Galeria: Galeria d'imatges. L'entrada probablement contingui un  

                    codi abreujat de galeria i tindrà imatges adjuntes. 

 Imatge: Imatge individual. 

 Enllaç: Enllaç a un altre lloc. 

 Vídeo: Vídeo individual. 

Pàgines 

Després de fer clic en el menú Pàgines es desplegarà la llista de Pàgines que 

conté el lloc. Entre la informació mostrada està el títol de la Pàgina, l'Autor, el 

Nombre de Comentaris i la Data, tant de la pàgina Publicada, com 

Programada, així com l'última data de modificació dels esborranys. La pantalla 

de Pàgines es veurà similar a la següent imatge. 

En la part superior de la pàgina podrà veure quantes Pàgines en total té el lloc, 

quantes han estat publicades per vostè, o estan Publicades, en Esborrany o en 

la Paperera. 
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En posar el punter del ratolí sobre cada fila, apareixeran alguns enllaços sota el 

títol de la Pàgina. 

 Editar:  Permetrà modificar la Pàgina. És el mateix que fer clic                    

sobre el títol de la Pàgina. 

 Edició ràpida: Permet editar informació bàsica de la Pàgina, com el  

Títol, Slug, Data, a més d'altres opcions. 

 Paperera: Enviarà una Pàgina a la Paperera. Una vegada que es buida 

la Paperera, la pàgina és eliminada definitivament. 

 Veure: Mostra la Pàgina. Si la pàgina encara no ha estat publicada, dirà 

Vista prèvia 

Al costat de cada títol de Pàgina hi ha una casella de selecció. Això permet 

realitzar una acció en múltiples elements alhora. Simplement seleccioni la 

casella de la Pàgina que correspongui; després des del menú desplegable de 

la part superior seleccioni Accions en Lot seleccioni Editar o Moure a la 

Paperera, i després faci clic en el botó Aplicar. Aquesta acció aplicarà a totes 

pàgines la acció escollida. 

Agregar una pàgina nova: 

Per agregar una Pàgina nova, posi el punter del ratolí sobre l'opció Pàgines del 

menú de navegació de la part esquerra i en el menú emergent faci clic a 

l'enllaç Afegir nova. Com a alternativa, pot fer clic en l'opció Pàgines del menú 

i després fer clic a l'enllaç Afegir nova que apareix sota, o el botó Afegir nova 

en la part superior de la pàgina.  
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Per canviar el model d’escriptura i poder treballar amb un model semblant al 

Word, haurem de buscar dins del desplegable de l’opció 1, l’opció de plantilla 

predeterminada i canviarà el model quedant com el cercle remarcat de 

l’opció 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

1 
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AGREGAR IMATGES I ALTRES ARXIUS 

Agregar imatges i altres arxius multimèdia tals com a vídeos, documents o PDF 

és summament fàcil amb WordPress. Totes les seves imatges i arxius són 

emmagatzemats a la Biblioteca de Media.  

Una vegada pujats a la Biblioteca de Media, inserir-los a les Pàgines o Entrades 

és un procediment molt simple. En el cas dels arxius tals com a documents de 

Word o PDF, si fos necessari, és molt senzill crear enllaços a aquests arxius, de 

manera que el visitant pugui descarregar-los. 

Inserir una imatge 

Per inserir una imatge en una Pàgina/Entrada, faci clic en el botó Afegir 

objecte i simplement arrossegui les seves imatges des de qualsevol carpeta en 

el seu equip fins a la finestra del navegador. El/els arxiu/s serà/n pujat/s 

automàticament. 
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Com a alternativa, pot fer clic en el botó Selecciona arxius i després 

seleccionar els arxius que desitja pujar, usant el quadre de diàleg que apareix. 
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Un cop hagi afegit l’objecte, es mostrarà la Biblioteca de Media, la qual conté 

totes les imatges prèviament pujades. La imatge o imatges que acaba de 

pujar se seleccionaran automàticament per a una inserció més fàcil a la 

Pàgina o Entrada. Les imatges seleccionades es mostren amb una icona de 

marca de verificació en la cantonada superior dreta de la imatge. 

Després de pujar la imatge o imatges, pot seleccionar altres imatges pujades 

prèviament o simplement fent clic sobre elles. Per desseleccionar una imatge 

faci clic en la marca de verificació que apareix en la cantonada superior 

dreta de la imatge. 

Per defecte, es mostren totes les imatges prèviament pujades, començant per 

les més recents. Si desitja reduir la llista, en la part superior de la finestra hi ha un 

menú desplegable que li permet filtrar les imatges mostrades amb les següents 

opcions: Tots els mitjans, Pujat a aquesta entrada/pàgina, o Imatges, Àudio, 

Vídeo o Sense adjuntar.  

També pot filtrar els seus arxius de Media seleccionant una data, o utilitzant el 

camp Buscar que li permet buscar imatges específiques. 

Les propietats de la imatge ressaltada (és a dir, la imatge amb la vora blava) 

es mostraran en la part dreta de la finestra Afegir objecte. Aquestes propietats 

inclouen el nom de l'arxiu, la data en què va ser pujat i la grandària de la 

imatge. En aquesta instància vostè també podrà canviar el Títol, la Llegenda, 

el Text alternatiu, i la Descripció per a cada imatge, així com l'Alineació, l'Enllaç 

i la grandària en què s'inserirà la imatge. 

 Títol – es mostra com una descripció emergent en posar el punter del 

ratolí sobre la imatge en el navegador. 

 Llegenda – es mostra sota la imatge com un breu epígraf. La manera en 

què es mostra dependrà del Tema en ús. També pot incloure HTML bàsic 

en les llegendes. 

 Text alternatiu – es mostra quan el navegador no pot llegir la imatge. 

També és utilitzada pels lectors de pantalla per als usuaris amb 

discapacitats visuals, per la qual cosa és important afegir una paraula 

o frase que descrigui la imatge. En menor grau, també compleix una 

funció a la SEO (optimització per a motors de cerca) del seu lloc. Atès 

que els cercadors no poden ‘llegir' imatges, compten amb el Text 

alternatiu.  

 Descripció – en general, apareix a la pàgina que conté la imatge 

adjunta, no obstant això depèn enterament del tema en ús. 
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Per a cada imatge, pot seleccionar l'alineació, ja sigui Esquerra, Centre, o 

Dreta, utilitzant la llista desplegable Alineació. També pot seleccionar Cap, la 

qual cosa significa que la imatge es mostrarà amb l'alineació per defecte 

configurada en el Tema. 

També pot canviar la URL a la qual enllaçarà la imatge o pot canviar la 

grandària seleccionant Arxiu multimèdia. Així mateix, pot enllaçar a qualsevol 

URL seleccionant URL personalitzada. Quan fa això, apareix un nou camp que li 

permetrà ingressar l'adreça personalitzada. També pot triar no enllaçar a cap 

adreça, seleccionant Cap. 

Quan la imatge és pujada, WordPress també crearà diverses còpies de l'arxiu 

en diferents grandàries. Pot triar quin d'aquestes grandàries inserir a la Pàgina o 

Entrada, usant la llista desplegable Grandària. Per inserir la imatge en la 

grandària exacta en què va ser pujada, simplement seleccioni Grandària 

completa. A continuació de cada grandària llistada en aquesta llista 

desplegable es mostraran les dimensions actuals de la imatge en píxels (per 

exemple, 300 x 225). 

Una vegada que ha seleccionat totes les imatges, faci clic en el botó Inserir en 

l'entrada per afegir la imatge a la seva Pàgina/Entrada en la ubicació on va 

deixar el cursor (quan estigui editant una Pàgina, aquest botó dirà Inserir a la 

pàgina). 

Si desitja canviar l'ordre de les seves imatges, faci clic a l'enllaç Editar selecció 

de la part inferior de la finestra Afegir objecte. La finestra canviarà de tal 

manera que solament es mostraran les imatges seleccionades. Com a 

alternativa, faci clic a l'enllaç Esborrar per desseleccionar totes les imatges. 

Després de fer clic a l'enllaç Editar selecció de la part inferior de la finestra 

Inserir multimèdia, es mostren totes les imatges actualment seleccionades. Pot 

canviar l'ordre en el qual les imatges apareixeran a la Pàgina o Entrada, fent 

clic sobre cada imatge i arrossegant-la per ressituar-la. També pot actualitzar 

el Títol, la Llegenda, el Text alternatiu i la Descripció de cada imatge. Per 

eliminar una de les imatges seleccionades, faci clic en la marca de verificació 

(que es transformarà en un signe '-' en posar el punter del ratolí) que apareix en 

la cantonada superior dreta de la imatge. 

En fer clic en el botó Tornar a la biblioteca, tornarà a la pantalla anterior que li 

permet seleccionar o desseleccionar les imatges. Quan està editant una 

Entrada/Pàgina, si desitja inserir una imatge que ha pujat prèviament (a 

diferència de pujar una nova imatge), faci clic a l'enllaç Afegir objecte una 

altra vegada ( ).  
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Una vegada que es mostra la finestra emergent, faci clic en la pestanya 

Biblioteca de Media en la part superior de la finestra, en lloc de pujar una nova 

imatge. Es mostraran totes les imatges pujades prèviament, de la més recent 

fins a la més antiga. 

Seleccioni la imatge o les imatges que desitja inserir a la Pàgina o Entrada i 

després simplement faci clic en el botó Inserir en l'entrada (o si es troba editant 

una pàgina, el botó dirà Inserir a la pàgina).  

 

Editar o esborrar una imatge 

Hi ha diverses opcions disponibles per ajustar l'aparença de les imatges 

inserides. 

 

Després de fer clic sobre la imatge que ha estat afegida a la Pàgina o Entrada, 

apareixerà una petita barra d'eines a dalt de la imatge. En seleccionar un dels 

botons d'alineació pot canviar l'alineació de la imatge inserida. Un clic en el 

botó Editar li permet editar les propietats de la imatge. Un clic en el botó 

Eliminar esborrarà la imatge del contingut. Solament eliminarà la imatge de la 

seva Pàgina o Entrada, però no l'esborrarà de la Biblioteca de Media. 

Quan fa clic sobre una imatge dins d'una pàgina o entrada, a més de les 

icones d'alineació, edició i esborrat esmentats a dalt, la imatge també mostra 

els controls  de redimensionament. Aquests són petits quadrats que es veuen 

en els extrems de la imatge. Per canviar la grandària de la imatge, simplement 

faci clic i arrossegament algun dels controls de redimensionament. 

Igual que amb qualsevol programa d'edició d'imatges, si intenta engrandir una 

imatge petita, es mostrarà molt #pixelat. Sempre és millor inserir una imatge 

gran i després reduir la seva grandària. 
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Després de fer clic en el botó Editar apareixerà la següent finestra emergent. 

La finestra emergent Detalls de la imatge li permet editar les diferents 

propietats de la imatge i de l'enllaç: 

 Llegenda: es mostra sota la imatge com un breu epígraf. La manera en 

què es mostra dependrà del Tema en ús. També pot incloure HTML bàsic 

en les llegendes. 

 Text alternatiu: es mostra quan el navegador no pot llegir la imatge. 

També és usada pels lectors de pantalla per als usuaris amb 

discapacitats visuals, per la qual cosa és important afegir una paraula o 

frase que descrigui la imatge. En menor grau, també compleix una 

funció a la SEO (optimització per a motors de cerca) del seu lloc. Atès 

que els cercadors no poden 'llegir' imatges, compten amb el Text 

alternatiu. 

 Alineació: permet seleccionar l'alineació de la imatge dins del 

contingut, ja sigui a l'esquerra, centrada o a la dreta. Seleccionar 

l'alineació 'Cap' eliminarà els altres ajustos d'alineació. La manera en 

què això afecta a la imatge dins del contingut, dependrà del Tema en 

ús. 

 Grandària: Seleccioni una grandària específica de la llista desplegable 

o seleccioni 'Grandària personalitzada' i després ingressi l'ample i 

l'altura (en píxels) en els camps d'entrada de text que apareixen. 

 Enllaçat a: seleccioni de la llista desplegable l'enllaç on desitja que 

apunti la imatge. Té l'opció d'enllaçar a una pàgina dins del lloc on 

s'adjunta la imatge, seleccionant Pàgina d'adjunts, o pot enllaçar a la 

imatge en grandària completa si selecciona Arxiu multimèdia.  

També pot enllaçar a qualsevol URL seleccionant URL personalitzada, en 

aquest cas, apareixerà un nou camp que li permetrà ingressar l'adreça 

personalitzada. També pot escollir no enllaçar a cap destinació, 

seleccionant Cap. 

 

 Atribut "title" de la imatge: es mostra com una descripció emergent en 

posar el punter del ratolí sobre la imatge en el navegador 

 Classes CSS de la imatge: per defecte, WordPress assignarà diverses 

classes CSS a la imatge. Si, per alguna raó, hi ha altres classes CSS que 

desitja assignar a la imatge, pot agregar-les en aquest camp d'entrada 

de text. 
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 Relació de l'enllaç: descriu la relació del document actual amb l'enllaç 

específic.  

 Classes CSS de l'enllaç: si hi ha alguna classe CSS específica que 

necessita ser configurada a l'enllaç HTML pot agregar-la en aquest 

camp. 

En fer clic en el botó Editar original, podrà realitzar algunes manipulacions 

simples en la imatge que ha pujat. Tindrà la possibilitat de rotar i voltejar les 

imatges, així com també modificar l'escala i retallar-les. 

Si desitja reemplaçar completament la imatge, faci clic en el botó Reemplaçar 

i es mostrarà la Biblioteca de Media, d'on podrà seleccionar una imatge nova. 

 

Una vegada actualitzades les propietats d'imatge, faci clic en el botó 

Actualitzar per guardar els canvis. O bé, faci clic en la petita 'x' de la 

cantonada superior dreta de la finestra emergent, per tancar-la sense guardar 

cap canvi. 

Inserir una galeria d’imatges 

WordPress té la seva pròpia Galeria d'imatges integrada, la qual li permet en 

un senzill pas agregar múltiples imatges dins d'una pàgina. 

Per inserir una galeria d'imatges en una Pàgina/Entrada, faci clic en el botó 

Afegir objecte. Es mostrarà una finestra emergent similar a la qual apareix quan 

s'insereix una imatge en una Pàgina/Entrada. Pot pujar imatges noves per 

utilitzar en la galeria o simplement pot triar-les de les imatges pujades 

prèviament. 

 

Per defecte, es mostrarà una llista de les imatges pujades prèviament. Si desitja 

pujar una imatge nova, faci clic a l'enllaç Pujar arxius de la part superior de la 

finestra emergent. Faci clic a l'enllaç Crear galeria de la part esquerra i després 

seleccioni les imatges que desitja inserir en la galeria. 

Després de seleccionar les imatges, faci clic en el botó Crear una nova galeria 

de la part inferior de la finestra emergent. La finestra canviarà de tal manera 

que solament es mostraran les imatges seleccionades. 

Totes les imatges que apareguin seran usades en la seva Galeria d'imatges. Per 

reordenar les imatges, simplement faci clic en una imatge i arrossegui-la cap a 

una nova posició. Si desitja agregar llegendes a les imatges, faci clic en el text 

Titula aquesta imatge que apareix sota cada imatge i després escrigui la 

llegenda.  
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Com a alternativa, faci clic en cada imatge i després actualitzi el Títol, la 

Llegenda, el Text alternatiu i la Descripció en la part dreta de la finestra 

emergent. 

També pot incloure codi HTML bàsic en les llegendes, com per exemple 

hipervíncles.  

Si decideix deixar d'incloure una imatge en la galeria, faci clic en el signe '-' 

que apareix en la cantonada superior dreta de la imatge en posar el punter 

del ratolí sobre la 'x'. 

Ja que la galeria integrada és molt simple, no hi ha gaires opcions de 

configuració. 

 Enllaçat a: redirecciona al moment de fer clic sobre la miniatura de la 

imatge. Si selecciona Arxiu multimèdia, obrirà la imatge (en grandària 

real) directament en la finestra del navegador. Si selecciona Pàgina 

d'adjunts, obrirà la imatge dins d'una de les pàgines de WordPress. 

 Columnes: especifica el nombre de columnes per mostrar les miniatures 

de les imatges. Això dependrà en definitiva del Tema en ús i de l'ample 

de la pàgina. Si comprova que la galeria no es mostra correctament 

després de modificar aquest valor, pot ser que necessiti canviar-ho per 

un altre. 

 Ordre aleatori: faci clic en aquesta casella de selecció per mostrar les 

imatges ordenades a l'atzar. 

 Grandària: selecciona la grandària de la imatge per utilitzar en la 

galeria. 
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APARENÇA 
 

 

 

 

 

Els diversos menús de la secció Aparença li permeten canviar la forma en què 

el lloc es veu i es comporta. Si el seu lloc ha estat desenvolupat per un tercer, 

és molt probable que no necessiti canviar cap de les opcions que apareixen 

aquí. 

Depenent del tema que estigui utilitzant el seu lloc, pot ser que no trobi totes les 

opcions del menú llistades aquí, o que apareguin algunes diferents. Això és 

perquè certes opcions de la secció Aparença es basen en el Tema en ús. Per 

exemple, el tema predeterminat, Twenty Seventeen, li permet configurar 

diverses opcions per ajustar l'aparença del tema. No tots els temes tindran 

aquestes pàgines d'opcions, i si les tenen, pot ser que estiguin dins d'un menú 

diferent. 

 

Seleccionar un tema 

L'aparença general d'un lloc en WordPress està controlada pel Tema. Encara 

que existeix un tema predeterminat que ve instal·lat amb WordPress, la majoria 

dels usuaris descarreguen un tema nou i proven diferents opcions fins trobar 

aquell que millor encaixa amb el que necessiten. Per començar a buscar 

temes hem de consultar-ho al Directori de Temes del lloc 

oficial de WordPress. 

 

 

 
 

 

En fer clic en l'opció del menú Aparença es mostrarà la pantalla 

predeterminada dels Temes. El tema que està actiu actualment es mostra en la 
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part superior esquerra de la pantalla. Els altres temes estan instal·lats, però 

actualment no estan en ús. Per observar una vista prèvia del lloc amb un altre 

tema (que no està actiu actualment), pot fer clic en el botó Previsualitza 

associat a cada tema. Mentre es mostra la pantalla de la vista prèvia, tindrà la 

possibilitat de visitar les diferents pàgines en el disseny del tema 

seleccionat, així com també fer diversos canvis en el tema. Per triar un altre 

Tema, desplaci el punter del ratolí sobre la imatge del tema que desitja activar 

i faci clic en el botó Activar que apareixerà sota. Com a alternativa, si la 

finestra de la vista prèvia ho mostra, pot fer clic en el botó Guardar i activar en 

la cantonada superior esquerra de la finestra per activar el tema. 

Per veure més detalls sobre un tema en particular, posi el punter del ratolí sobre 

la miniatura d'un tema i faci clic en Detalls del tema. Apareixerà una finestra 

emergent que mostra una imatge més gran juntament amb la descripció del 

tema i altres detalls. 

En fer clic en el botó Afegir nou de la part superior de la pàgina, podrà buscar 

nous temes en el Directori de Temes de WordPress, així com també instal·lar-los 

directament des de l'Escriptori. 

Previsualitzar i personalitzar un tema 

Així com pot Previsualitzar un tema, també pot actualitzar diverses opcions 

mentre visualitza els canvis en temps real. Les opcions que pot modificar 

dependran del tema individual. 

Per al tema actual actiu, un clic en el botó Personalitzar li permet actualitzar 

diverses opcions mentre visualitza els canvis. Fins que faci clic en el botó 

Publicar, solament s'actualitzarà la finestra de previsualització i no el tema que 

es veu en el seu lloc. 

Per tots els altres temes que no estan actualment activats, faci clic en el botó 

Vista prèvia per Previsualitzar el tema, actualitzi les seves opcions i activi-ho. Fins 

que faci clic en el botó Activar i publicar, solament s'actualitzarà la finestra de 

previsualització i no el tema que es veu en el seu lloc. 

Agregar un nou tema 

Vostè té la possibilitat d'afegir nous temes al seu lloc des de l'Escriptori de 

WordPress. En la part superior de la pantalla Temis està el botó Afegir nou. Faci 

clic en aquest botó per buscar i agregar nous temes en el seu lloc. 

 

Després de fer clic en el botó Afegir nou, es mostrarà la pantalla Afegir temes. 

Hauria de veure's similar a la imatge mostrada a baix. La pantalla Afegir temes 
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li permet buscar i instal·lar temes directament del Directori de Temes oficial de 

WordPress. Per defecte, la pantalla mostrarà una llista de temes destacats. 

 

Pot utilitzar els enllaços de la part superior de la pàgina per filtrar els resultats i 

veure els temes Destacats, Populars o Recents. Faci clic a l'enllaç Filtrar per 

característiques, filtrar els resultats basats en les etiquetes que especifiqui. Hi ha 

etiquetes per a Disseny de pantalla, característiques i assumpte. 

 

Com a alternativa, faci clic en el camp d'entrada de text Buscar temes i 

ingressi el text per buscar un tema específic. 

En posar el punter del ratolí sobre cada miniatura del tema, es mostraran 

botons addicionals. Per veure els detalls d'un tema juntament amb la vista 

prèvia, faci clic en el botó gran Detalls i vista prèvia o en el botó més petit Vista 

prèvia. Si fa clic en el botó Instal·lar, es descarregarà i instal·larà el tema en el 

seu lloc. Després que el tema estigui instal·lat, se li donarà l'opció de veure una 

Vista prèvia, Activar immediatament el tema o Tornar a l'instal·lador de temes. 

A la pàgina Afegir temes també té l'opció de pujar manualment un tema al 

lloc. Per pujar un tema faci clic en el botó Pujar tema de la part superior de la 

pàgina. 

 

Seleccioni l'arxiu del seu equip amb un clic en el botó Examinar. L'arxiu del 

tema ha d'estar en format .zip. 

Després de fer clic en el botó Instal·lar ara, el tema serà pujat automàticament 

al lloc i instal·lat. Llavors tindrà l'opció de fer una vista prèvia, activar el tema o 

tornar a la pàgina de temes. 
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PERSONALITZAR EL SEU LLOC WEB 

 

1.   

 

 

 

En utilitzar el Personalitzador pot modificar certes parts del seu lloc. Quan fa clic 

en l'opció del menú Personalitzar, es mostraran diverses opcions del tema que 

pot canviar. Depenent del tema en ús, pot veure més o menys opcions que les 

que es mostren en la següent imatge. 

 

 

En fer clic en les petites fletxes s'obren i tanquen els panells, donant-li accés a 

les diferents opcions. Veurà que algunes de les opcions en la pantalla 

Personalitzar també estan disponibles des d'altres opcions del menú. Per 

exemple, pot canviar el Títol del lloc i la Descripció curta dins del panel 

Identitat del lloc del Personalitzador, així com també des de l'opció General 

dins del menú Ajustos.  
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Al mateix temps que fa canvis en la part esquerra de la pantalla 

Personalització, la vista prèvia en la part dreta s'actualitza automàticament. 

Des d'aquesta àrea, també pot visitar els enllaços del seu lloc. 

De manera predeterminada, el Personalitzador li mostrarà la portada del lloc 

en la finestra de la vista prèvia. No totes les opcions del Personalitzador afecten 

aquesta pàgina. Veurà que algunes d'aquestes opcions afecten altres parts 

del lloc, tals com la pàgina del blog o altres pàgines estàtiques.  

Fins que faci clic en el botó Publicar, solament s'actualitzarà la vista prèvia i no 

el tema en el seu lloc públic. 

De manera predeterminada, els canvis es publiquen immediatament en fer 

clic en el botó Publicar. Si fa clic en la icona de l'engranatge al costat del botó 

Publicar, podrà també triar guardar un esborrany dels canvis, o programar-los 

perquè prenguin efecte en una data futura. 

Per ajudar-li a provar el seu lloc en diversos dispositius, el Personalitzador també 

li permet Previsualitzar el lloc en vistes per a telèfon mòbil, tablet i equips 

d'escriptori. 

 

CAPÇALERA 

L'opció del menú Capçalera solament estarà disponible si el Tema actual fa ús 

d'ella. Li permet triar una imatge (o un vídeo si el tema ho admet) per mostrar a 

l'àrea de l'encapçalat del seu lloc. En fer clic en l'opció del menú Capçalera se 

li presentarà l'opció Capçalera multimèdia en el Personalitzador. En el tema 

predeterminat Twenty Seventeen, el panell del Personalitzador es diu 

Capçalera multimèdia ja que admet tant imatges com a vídeos.  

Pot anomenar-se Imatge de capçalera en altres temes, si aquests no admeten 

capçaleres de vídeo. Pot seleccionar una de les imatges que hagi pujat 

prèviament, o pot pujar una imatge nova fent clic en el botó Afegir nova 

imatge. Si està usant el tema Twenty Seventeen, la capçalera també admet 

vídeos, de manera que podrà seleccionar un arxiu de vídeo pujat prèviament, 

o podrà també pujar un de nou amb un clic en el botó Seleccionar vídeo.  

Si vostè té vídeos pujats prèviament a YouTube, també podrà introduir una 

URL de YouTube en el camp corresponent. Per guardar els canvis, faci clic en el 

botó Guardar i publicar de la part superior de la pàgina. Depenent del Tema 

en ús, pot ser que no compti amb aquesta opció. 
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FONS 
 

 

 

 

 

L'opció del menú Fons és un altre menú específic del tema en ús. Li permet triar 

una imatge de fons per al seu lloc. En fer clic en l'opció del menú Fons se li 

presentarà el panell Imatge de fons en el Personalitzador. Pot  seleccionar una 

de les imatges que hagi pujat prèviament, o pot pujar una imatge nova fent 

clic en el botó Selecciona imatge.  

Per guardar els canvis, faci clic en el botó Guardar i publicar de la part superior 

de la pàgina. Depenent del tema en ús, pot ser que no compti amb aquesta 

opció. 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: 

Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:  

Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en 

fer voluntariat d'Esplugues. www.entitats.esplugues.cat  

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA: 

Suport a la dinamització associativa: 

http://recursos.formacio.ppe.entitats.diba.cat  

‘Manual Wordpress’, realitzat per Anthony Hortin de Maddison Desing 
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