
Procediment per començar un bloc amb Wordpress

http://weblocs.wordpress.com/

Entreu a:
http://ca.wordpress.com/
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Clicar a   Registra't ara!   i anar seguint totes les passes, cal posar adreces de e-mail vàlides.
Entrar a la bústia de correu i confirmar la petició del bloc, anotar el password que us donen,  
posteriorment es pot canviar per la que vulguem. Al demanar un bloc ja us donarà l'opció de 
registrar el domini, ho podeu fer ara o posteriorment. (sempre que no estigui ja registrat per un 
altre usuari).

Per entrar al Bloc/web:

Al  navegador  que  feu  servir  (Safari,  Firefox,  Chrome,  Opera,  Explorer..  no  soc  partidari 
d'Explorer, a no ser que siguin les darreres versions, però...) posar-hi:
http://usuari.wordpress.com/wp-login.php i  veureu  aquesta  cartel·la:  L'usuari  es  sempre: 
usuari, admin o el nom que heu donat al crear el bloc, i la contrasenya XXXXXX que us han 
donat.
Una vegada ja dins de wordpress la contrasenya es pot canviar.
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Nota: Les imatges que es mostren del gestor de continguts  Wordpress i segons el sistema 
operatiu Mac, Windows o Linux que tingueu, es poden visualitzar lleugerament diferents, però 
en cap cas hi haurà molta diferencia amb aquestes.
Aquestes captures/pantalles son fetes amb l'actualització de WordPress 3.0
La web sempre es mostrarà igual sigui el Sistema Operatiu que sigui.

Una vegada estem dins del Wordpress:

Entrem a opcions generals i omplim les dades:

*La imatge icona del webloc es pot personalitzar (Photoshop o similar)
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Per començar escollirem un Teme/Plantilla

Entrem a  Aparença  i  Temes i escollim el que més ens agradi, posteriorment es pot canviar 
tantes vegades com es vulgui fins trobar finalment el que més s'ajusti a les nostres necessitats 
o gust.
Uns themes per començar a fer pràctiques poden ser  Twenty Ten o  Coraline ja que tenen 
moltes opcions, més endavant podem canviar-los.
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Primer de tot, hem de crear categories per les nostres entrades

Es poden fer tantes categories com es vulguin, i subcategories dins d'una categoria. 
Parent Cap

Exemple: podem crear una categoria de receptes, i dins d'aquesta categoria fer-ne altres per 
exemple de sopes, entrants, primers plats, postres, etc.

O per exemple: podem crear una categoria de llibres i dins d'aquesta categoria fer-ne altres 
de, relats, ficció, policíaca, etc. les possibilitats son moltíssimes.

Les categories es millor fer-les abans de fer una entrada, ja que si no hem creat categories al  
fer una entrada no sabrem a quina categoria assignarem la nova entrada. Si no hem creat una 
categoria per defecte anirà a Uncategorized (sense categoria).

Les categories es mostraran al web quant es faci una inserció i li marqueu a quina categoria 
assigneu la nova entrada. Si no feu cap inserció no es mostrarà cap categoria.
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Una vegada creada/s la categoria anirem a fer una entrada.

Per fer una nova entrada: Entrades i Afegeix
Editem i omplim amb el text que volem inserir, i el titular a la cartel·la superior.
Consell: primer composar/redactar el text a inserir amb un processador de text, word o similar i  
li donem les característiques del text: normalment Arial o verdana, text justificat i cos 12 pel 
tex del post, ressaltem amb negreta si volem fer una introducció ressaltada al text, ho copiem i 
ho enganxem al cos de l'entrada. Al text es pot donar el color que es vulgui dins de les mostres 
disponibles.(A)
A la part/cartela dreta li assignarem la categoria i subcategoria de la nova entrada.

Abaix/centre clicarem a Discussió i si volem Permet comentaris que es facin comentaris, (ens 
pot interessar o no?). (Allow comments vol dir que si).

En les indicacions en vermell us indico a que heu de prestar atenció.

Es important afegir etiquetes (Post Tags) ja que els cercadors (Google,etc.) cerquen el titular i 
aquestes etiquetes, si  en el  text de l'entrada parleu de llibres per exemple, en l'etiqueta hi 
posarem l'autor del llibre, el titular, l'editorial, etc.
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Col·locar una imatge a la inserció/entrada

Anem a Puja/insereix cliquem a Seleccionar archivo i buscarem a l'ordinador la imatge que 
ens interessa posar. I Penja. (Les imatges a internet sempre són a 72dpi.)

Tot seguit  clicarem  • Centrat,  Esquerra o Dreta  (segons ens interessi)  • Mida original i 
cliquem a Insereix en l'entrada.
Tanquem aquesta cartel·la i tornarem a Edita Pàgina i finalment Actualitza
(atenció!!! a totes les imatges es te que trencar el link, perquè no s'obrin en una pantalla nova, 
o sigui que deixarem aquest espai en blanc. A no ser que vulguem que aquesta imatge es re-
direccioni cap a un altre web, en aquest cas hi posarem  l'URL i al clicar damunt la imatge 
anirà cap el web que li hem indicat.                             8



Consell: Clicar a Previsualizar per comprovar que tot es correcte el que hem posat a la nova 
entrada. Si es aixì cliqueu Publica.

Si entrem al web veurem els resultats.

Penseu sempre que si no esteu segurs dels pasos seguits o voleu 
veure el resultat avant de publicar quelcom, ho podeu visualitzar 
Desa l'esborrany i Previsualitza, si es Ok li donem a Publica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per fer un link al text del post

1- Per linkar un text amb la URL, ressaltem el text i cliquem al icona superior amb una cadena.
2- Copieu la URL que voleu que es dirigeixi al clicar damunt el text, la enganxeu i el col·loqueu 
com mostra l'imatge, li doneu un títol, l'opció que Open link in a new window/Obri en un altre 
finestra es millor ja que així no surten de la nostra web, i li donem a Afegeix un enllaç.

Per fer una nova entrada de qualsevol categoria el procediment es el mateix:
1- Entrades
2- Afegeix
3- Titular (de la nova entrada)
4- Categoria (que li correspongui)
5- Text del post
6- Lincar el text (o no)
7- Pujar la imatge.
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Crear una pagina

Crear una pagina es diferent a fer una entrada, ja que les pagines acostumen a ser fixes.

Les pàgines s'acostumen a posar fixes, per presentació, qui som, contacte, etc.

El procediment es similar a fer una entrada, anem a Pàgines i Afegeix, posem el titular i al cos 
del post el material que te que anar-hi.
Una vegada inserit el material clicar a  Actualitza  
Recordar  una  vegada  més  que  es  aconsellable  tractar  el  text  abans  d'inserir'lo  amb  una 
aplicació de text que millorarà l'aspecte del text.
També es  desitjable  fer  un  tractament  de  l'imatge  que  inserirem amb la  mida  i  els  píxels 
correctes, recordar que sempre les imatges a Internet tenen que estar a 72 píxels o dpi. No es 
necessari que estiguin a més resolució.
Pot ser convenient a fi de reservar els nostres drets d'autor a imatges pròpies, fer-hi una marca 
d'aigua a la imatge. (*amb Photoshop o similar).
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Pujar imatges per direccionar-les a altres links. (URL), fer un baner

El procediment es el mateix que per inserir una imatge a un post, amb la diferencia que la 
inserció el farem a una entrada Esborrany.

Al fitxer pujat indicarem a quina direcció URL volem que es re-dirigeixi quant cliquem damunt 
de la imatge. Desem tots els canvis.
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Per col·locar una imatge al bloc amb un enllaç extern.

Una  vegada  pujada  la  imatge  anem  a  HTML i  copiarem  el  codi  generat  a  l'entrada  de 
l'esborrany. (desem esborrany)

Una vegada copiat el codi generat, Desem l'esborrany i anem a Aparença i a Ginys.

A la part del mig veurem tots els  Ginys disponibles pel nostre tema, agafarem el que mostra 
Text (Text arbitrari o HTML) i l'arrosseguem a la part dreta, cliquem damunt i enganxarem el  
codi copiat, aquest giny es mostrarà al nostre web amb la imatge que al clicar damunt ens re-
direccionarà a l'enllaç (URL) que li hem indicat al inserir la imatge a l'Esborrany.

Aquest  giny sempre el  tindrem al  mig disponible per  posar  tantes imatges enllaçades com 
vulguem, la plataforma genera automàticament un altre Giny de Text.

Opcional-ment es pot posar un  Títol a l'enllaç o es pot  deixar en blanc que sols mostri  la 
imatge.

*Aquesta entrada/Post el podem fer servir sempre el mateix per tots els esborranys, no cal que 
cada vegada que vulguem pujar  una imatge enllaçada fem un esborrany nou,  eliminant  la 
imatge que hem pujat últimament ni ha prou.
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Inserció del codi dins el Giny de Text

Imatges, baners o arxius que al clicar damunt ens enllacen a un altre web
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Si ja esteu registrats a una xarxa social Facebook o Twitter, una eina molt interessant es la 
que us ofereix el mateix wordpress: 

Publicize
Cliqueu aquesta opció, i veureu que us demana la connexió a aquestes xarxes socials, heu de 

posar les dades que us demani, i posteriorment totes les insercions que feu al vostre web 
seran publicades automàticament a la xarxa que estigueu registrats.

Una vegada donada la autorització no cal fer-ho en cada inserció, ja es automàtic.

14



 
Opcional (1) Com registrar el nostre bloc amb un domini .net .com o .org

Al menú de l'esquerra anem a Opcions i a dominis, cliquem i sortirà aquesta cartel·la.
A la casella http://   hi posem el nom del bloc amb el domini que triem, cliquem a Afegir domini 
al bloc, i us apareixerà aquesta altre cartel·la.
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(2) posar informació de la persona que registra l'URL

El cost de registre es Anual i abans que s'esgoti el plaç us enviaran un mail per la confirmació 
si  voleu  renovar  la  url  per  un  altre  any,  en  cas  que  no  vulgueu  o  no  us  arribes  el  mail,  
procediran a eliminar l'URL registrada i el vostre bloc seguirà funcionant igual, però amb la 
terminació elvostrebloc.wordpress.com
Opcional: En  cas que  no vulgueu que  les  vostres  dades  de domini  siguin  publiques heu 
d'afegir 8$ més, i en aquest cas cliqueu a Why go with a private.
Consell: NO agafeu l'opció de UPGRADE TO PRO ja que el cost és superior al allotjament en 
un hosting extern, per exemple un hosting bàsic amb el registre de la URL inclosa surt per 23€ 
anuals en que podrem allotjar la nostra plantilla de wordpress.org + contes de email pròpies.
Per contra si optem per registrar la URL més allojament/upgrade a wordpress el cost és de: 
registre: 12,41€ + upgrade/alotjament: 72,29€ TOTAL: 87,70€
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(3) registre del bloc amb l'URL escollida i que serà la que es veurà a la xarxa

Consell: Registreu el domini una vegada ja tingueu el programari per la mà, no cal precipitar-se 
pel registre, ho podeu fer en el moment que vulgueu.
Heu de tenir en compte que si voleu posteriorment fer el web molt més professional, amb més 
prestacions i llibertat de personalització, es possible i recomanable que allotgeu el vostre web 
amb un servidor de hosting, estareu lliures de publicitat dins el vostre web, per un particular 
això no representa cap problema, però per a un professional o empresa no es desitjable que a  
les seves pagines facin inserció de la publicitat de Google.
El diferencial de cost paga la pena.
Exemple: wordpress.com lliure però registrat amb domini propi = 12,41€ anuals
                wordpres.org dins un allotjament amb domini inclòs = 23,40€ anuals
amb la avantatge que disposarem de comptes de email pròpies amb el nostre domini.
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Tutorials visuals

http://www.youtube.com/watch?v=nwoKcKqdlyA&feature=youtu.be&a

http://www.youtube.com/watch?v=SQmMd7BN-iM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LzuWVIyQ1js&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4f4r_YXEp0E&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=A0U-h92JO8w&feature=related

http://vimeo.com/channels/136848

Una eina que us serà molt útil per millorar, canviar les mides o modificar les imatges de les 
vostres insercions es aquesta:  pixlr es una pàgina que fa la feina de Photoshop però sense 
tindre instal·lada aquesta aplicació, una vegada dins la pàgina podeu triar l’idioma i naturalment 
es totalment gratuïta.

Un altre programari gratuït per tractar imatges es Gimp, us el podeu descarregar aquí:
http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/

Temes gratis:
http://www.wpthemesfree.com/
http://wordpress.org/extend/themes/

Com instal·lar un wordpres.org en un hosting extern.
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