
 

 

 

 

 

CREACIÓ DE LLOCS WEB 

 

Data d’inici: 7 d'octubre 

Data de finalització: 9 de desembre 

Sessions: 10 sessions 

Horari: dimecres, de 18 a 19.30 hores 

Preu: 40€ 

Forma de pagament: per targeta o ingrés al compte del centre  

Tallerista: Francesc Gelabert 

                 

PROGRAMA              

 

Descobreix com muntar i administrar qualsevol mena de lloc web pel teu compte, «al teu propi 

«servidor»... De manera fàcil, amb l'ajuda de Gestors de Continguts (CMS), de codi obert. Com són 

Joomla!, Drupal o Wordpress.org, entre d'altres. 

 

T'ensenyarem a triar un bon allotjament pel teu web. Quins CMS pots fer servir i de quin tipus n'hi 

ha, quin es el més indicat pel que tu necessites i com s'instal·la al servidor web. 

 

Descobriràs que posar en marxa i gestionar un lloc web d'aquesta manera no cal aprendre res de 

programació i que el que t'ofereix aquesta via és una total llibertat d'elecció, de personalització i de 

control total sobre la pròpia plataforma. Tanmateix, també acabarem amb unes primeres nocions de 

codi, per si més endavant vols aprofundir en aquesta altra vessant. 

 

 

 

 



 

 

 

TEMARI (orientatiu)  

 

1) Què són domini i allotjament? Què ha de tenir l'allotjament i quin és millor per a mi? 

• Cercar i escollir un domini. 

• Característiques bàsiques d'un d'allotjament compartit (hosting). 

• Cercar i comparar diferents serveis d'allotjament. Escollir segons les nostres necessitats. 

• Configuracions elementals de l'allotjament adquirit. 

 

2) Què és un CMS? Per a què serveix? Quins puc fer servir? Com funcionen? 

• Què és un Gestor de Continguts (CMS), la seva utilitat i quins tipus n'hi ha. 

• Com s'instal·len els CMS (amb PHP i MySQL).  

• Ús bàsic i configuració inicial d'un dels CMS més estesos (Wordpress.org). 

• On trobar recursos per fer créixer i adaptar el meu CMS.  

 

3) Nocions introductòries d'HTML i CSS, per personalitzar el disseny del web 

• Introducció al llenguatge base del web, l'HTML: sintaxi bàsica i “etiquetes” més comunes. 

• Repàs de diferents recursos web per aprofundir en l'aprenentatge de l'HTML. 

• Què són els CSS (fulls d'estil), com funcionen i per a què serveixen. 

• Aplicacions bàsiques i avançades dels CSS. Què podem arribar a fer.  

• Repàs de diferents recursos web que ens ajudaran a treballar amb CSS i seguir aprenent.  

 

METODOLOGIA 

 

El grau d'aprofundiment en cada punt assenyalat al temari dependrà del ritme global del grup. Tots  

els alumnes realitzaran alhora els mateixos exercicis proposats pel professor. 

 

Les diferents pràctiques d'instal·lació i ús de gestors de continguts es faran sobre un allotjament 

web real per a cada alumne, habilitat i cedit pel centre cívic. Sense cap cost afegit i exclusivament 

com a espai de pràctiques durant tot el període de realització del taller.  
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OBSERVACIONS 

  

    Coneixements previs requerits   

 

• És imprescindible donar per superada l’adquisició d’una pràctica sòlida i àgil en el plànol de 

la ‘Informàtica d’usuari’ (treball amb programes de diversa tipologia, creació i edició d’arxius 

i carpetes), així com també  tenir pràctica en tasques bàsiques d’administració del PC, com 

és la instal·lació de programes. 

 

• Cal també donar per superada l’adquisició d’una pràctica sòlida i àgil en les tasques 

recurrents pròpies d’un usuari assidu d’Internet: cerca  avançada d'informació i material 

multimèdia, descàrrega d'arxius i ús regular d'altres serveis i aplicacions web diverses, com 

ara xarxes socials i correu electrònic. 

 

NORMATIVA 

                        
· La inscripció al taller no es fa efectiva fins que es realitza el pagament del mateix. En el cas de fer el pagament en efectiu al 
banc, es disposen de 5 dies hàbils per fer el pagament. En cas contrari, es perdrà la plaça. 
· L'import de la inscripció no es retornarà, excepte per causa justificada (malaltia, accident, canvi d'horari laboral...) i 
ajuntant un justificant, sempre que es comuniqui com a màxim la setmana anterior a l'inici del taller. Per retornar els diners, 
cal que porteu el justificant de pagament. 
· En cas que el centre anul·li un curs o canviï els horaris i siguin incompatibles amb la disponibilitat de l'alumne, es retornarà 
l'import de la inscripció als participants, dins el període d'un mes de la data del tiquet de pagament, a l'equipament 
organitzador del curs. 
· En cas de no fer-se una classe per causes alienes a l'alumne, aquesta es recuperarà. Si és l'alumne qui perd la classe, 
aquesta classe no es recuperarà. 
· La direcció de l'equipament pot variar l'espai de realització del taller o suspendre'l puntualment per causes justificades. 
Prèvia informació als alumnes. 
· El pagament del curs comporta el coneixement i l'acceptació de la normativa de cursos i talles dels equipaments culturals 
municipals. 
· La inscripció comporta l'acceptació per rebre informació sobre les activitats i serveis que organitza l'Ajuntament en relació 
als interessos comunicats. 
 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, s'informa que les dades personals seran incloses en el fitxer "Gestió Cultura i 
Joventut" amb la finalitat de fomentar les activitats culturals i juvenils de la ciutat. Podrà exercir els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició del es dades del fitxer, dirigint-se al responsable del fitxer: Ajuntament del Prat de 
Llobregat (pl. de la Vila, 1. CP 08820 El Prat de Llobregat) 
 

 

Segueix-nos: 

 

 

               

 

 

 


