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1.Introducció
Des de fa uns anys l’eina per crear blogs ha facilitat els
processos de publicació a Internet i ha augmentat els
nivells d’interactivitat de les pàgines web. La
conseqüència ha estat que Internet s’ha transformat d’un
medi essencialment orientat a la lectura a un medi en el
qual podem publicar el que escrivim.
Els blogs representen una revolució a Internet per la gran
acollida i popularitat que han tengut i per les possibilitats
que ofereixen. Tenen un gran impacte especialment a
tres àmbits: el periodisme digital, el mon empresarial i a
l’àmbit de l’ensenyament i del aprenentatge.
La raó per la qual la redacció d’aquest manual s’ha fet
damunt la versió en castellà de la plataforma WordPress
és que, actualment, la versió en català està traduïda
només parcialment i quasi tot l’entorn està en anglès. Per
facilitar el seu ús, les paraules en negreta representen
l’expressió literal de la plataforma en castellà.
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2.¿Què és un blog?
Un blog és un arxiu electrònic que conté enllaços,
comentaris, opinions i reflexions d’un autor organitzat tot
de forma cronològica inversa sobre un tema o concepte.
Els blogs també contenen un sistema mitjançant el qual
els visitants poden publicar els seus comentaris, enriquint
d’aquesta manera el contingut del blog. Es converteixen
així en les eines ideals per fomentar la comunicació
multidireccional i l’emissió d’informació.
Per entendre millor el que és un blog és útil conèixer els
components principals que l’integren:
Inclouen una llista d’entrades dels texts o articles de
l’autor del blog. Dins aquests components hi podem
incloure fotos, vídeos i àudio com a part de les entrades.
La major part dels blogs ofereixen l’oportunitat al visitant
de respondre als articles publicats fent ús d’un sistema de
comentaris.
Tenen un calendari i un sistema d’arxiu electrònic que
permet al lector accedir als articles que s’han publicat a
distintes dates.
Els articles i entrades d’un blog poden estar classificades
en categories i/o etiquetes que permet una organització i
unes recerques més eficients.
Disposen de llistes d’enllaços i blogs favorits de l’autor,
anomenats “blogrolls”.
Contenen mecanismes que permeten la sindicació, ja
que generen un arxiu RSS amb el contingut necessari
perquè programes coneguts com “agregadors”, els
puguin llegir.
Per cada entrada o article al blog es genera un enllaç
permanent (“permalink”) que facilita que altres persones
els puguin enllaçar ja que aquest enllaç no canviarà.
Disposen de “ping” (avisos) que permeten avisar a
determinats serveis que el blog ha estat revisat.
Inclouen una funcionalitat que s’anomena “Trackback”
que permet saber quan altres blogs fan referència al
nostre blog.
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Disposen d’una funció de recerca que facilita trobar la
informació publicada dins el blog.
Uns elements bàsics dels blogs són els hipervincles que
formen part del contingut. Un blog constantment fa
referència al contingut que es pot trobar dins Internet.
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3.Diferències entre un blog i una pàgina web
Es pot pensar que un blog és una pàgina web, però hi ha
certes diferències que els permeten identificar:
Molts de sistemes per crear blogs permeten crear i editar
des del mateix navegador d’Internet. Serà el cas del curs
que ens ocupa.
Els blogs permeten organitzar els articles per categories
temàtiques i de manera cronològica.
Els motors de recerca identifiquen més fàcilment els
continguts dels blogs que els de les pàgines web. Això es
tradueix amb més visites als blogs que a les pàgines web.
Els visitants es poden subscriure al blog i rebre les notícies
per correu o dins els agregadors RSS.
Els blogs disposen de sistemes de comentaris que
permeten als visitants aportar als escrits les seves opinions.
Aquest sistema de retroalimentació és la base de
l’Internet 2.0.
Crear i mantenir un blog és molt més senzill que crear una
pàgina web. Per afegir contingut a un blog el mecanisme
és molt semblant a enviar un correu electrònic. Això
facilita que quasi qualsevol persona pugui gestionar un
blog.
Totes aquestes característiques fan dels blogs eines
dinàmiques i no estàtiques com les pàgines web. El fet de
que els visitants puguin afegir els seus comentaris, estimula
la producció de nous continguts, i per tant que el blog
s’actualitzi més sovint.
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4.Com crear un usuari a WordPress.com
Per crear un usuari a WordPress.com, hem d’accedir a la
web
mitjançant
l’enllaç
http://wordpress.com/
i
seleccionam l’ idioma español, o també directament des
de la versió en espanyol http://es.wordpress.com/

Apareix aquesta pantalla, on polsant damunt el botó
Registrarte Ahora ens mostrarà el formulari d’inscripció.

El formulari ens sol·licita una adreça per ubicar el blog. No
hi pot haver dues adreces iguals, per tant, és possible que
ho haguem d’intentar més d’una vegada. No hi pot
haver espais a l’adreça, ni tampoc accents, dièresi ni
altres caràcters no permesos com la lletra ñ. Una vegada
hem introduït l’adreça, comprova si ja existeix. Si no la té
registrada, es completa amb l’extensió .wordpress.com.
Per exemple, volem registrar l’adreça lletraviva. Si
l’adreça no ha estat registrada abans, l’adreça del blog
serà lletraviva.wordpress.com. Ens ofereix l’alternativa de
dominis de pagament, llevant la part de wordpress,
quedant el nom com: lletraviva.com.
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Automàticament assignarà com a nom d’usuari el mateix
nom que l’adreça del blog. És possible triar un nom
d’usuari diferent al nom del blog.

Per tal de validar a l’usuari, ens sol·licita una clau de pas,
que s’haurà de repetir per assegurar que és correcta, ja
que no es visualitzen els caràcters introduïts. Per finalitzar
el registre ens sol·licita una adreça de correu electrònic.
Només es pot fer servir per un registre. Un mateix usuari
pot gestionar més d’un blog, per tant, no ens hem de
registrar tantes vegades com blogs volguem, sinó que un
usuari pot tenir més d’un blog amb un únic registre.
Introduïdes les dades necessàries s’activarà el botó Sign
up, que en polsar-lo, ens durà a una nova pantalla que
ens permet afegir noves dades al nostre perfil, encara
que no es necessari per completar el registre.
Aquesta nova pantalla ens informa que s’ha enviat un
correu a l’adreça de correu que hem fet servir pel
registre. Al correu que rebrem, trobarem l’enllaç que
activarà el nostre usuari.
Si no activam l’usuari dins un terme de 2 dies, s’elimina el
registre que hem fet i l’usuari torna quedar disponible.
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Podem afegir el nostre nom, llinatges i altra informació al
nostre perfil. Afegir aquesta informació és opcional.

Al final de la pantalla ens permet modificar l’adreça de
correu que hem triat. És recomanable polsar el botó
Update e-mail per reenviar el correu d’activació encara
que no s’hagi modificat, ja que, de vegades, no arriba el
correu d’activació i s’ha d’esperar 2 dies a tornar a
provar-ho.
La pantalla següent mostra un exemple del correu que es
rep quan es crea l’usuari. Conté un enllaç que s’ha de
seguir per activar el compte..
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5.Administració del blog
Ara ja disposam d’un usuari. Ens toca configurar les
característiques del blog.
Per accedir a l’usuari s’ha d’escriure l’adreça
es.wordpress.com.
A la part superior de la pantalla demana el nom d’usuari i
la clau de pas. Si s’accedeix des d’un ordinador
compartir (aules, ciber, ...) és altament recomanable
desactivar l’opció Recordarme, ja que no ens tornaria a
sol·licitar l’usuari i la clau de pas.

Després d’introduir la identificació, apareixerà el nostre
escriptori de Wordpress.
El panell d’administració permet configurar les
característiques del lloc web. A l’escriptori es mostren una
sèrie de barres que permeten accedir a aquestes
característiques.
A la part superior de la finestra es pot veure la barra
següent.
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Hi ha opcions que apareixen sense traduir, però és
d’esperar que s’aniran actualitzant a l’ idioma escollit.
Veurem les opcions més importants per poder gestionar el
nostre blog. També disposarem d’una barra vertical
situada a l’esquerra de la pantalla que mostra moltes
d’aquestes opcions i que resulta més fàcil de fer servir. A
aquest manual farem feina bàsicament amb la barra
lateral. S’ha de destacar la darrera opció del menú
desplegable de la barra superior Cerrar sesión, la qual
permet desconnectar-nos, ja que si únicament tancam la
finestra, encara continuarem connectats.

Un usuari pot tenir més d’un blog associat al seu compte.
L’opció Mis Blogs ens permet el canvi d’un blog a altre
amb molta facilitat, a més de permetre crear nous blogs
associats al nostre compte.
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Amb el desplegable que ens mostra l’opció Añadir
nueva, podem crear ràpidament noves entrades,
pàgines, afegir arxius multimèdia, enllaços i usuaris al
nostre blog.
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6.Administració d’entrades
Les entrades són totes les notícies que anam afegint al
blog, i poden contenir text, imatges, enllaços o
components multimèdia. Aquestes entrades s’afegeixen
al blog en ordre invers a la data de creació, quedant
sempre visible com a primera entrada (post), la més
actual.

6.1.Creació d’entrades
Es poden crear noves entrades fent ús de distintes
opcions:
Des de l’escriptori de Wordpress, tenim l’opció de
Publicación Rápida, on només és necessari escriure el títol
de l’entrada a la caixa Título, afegir el contingut de text
dins la caixa Contenido. Altres tipus de continguts poden
ser imatges
, vídeos
, àudio
, arxius
, enquestes
i formularis
. Excepte en el cas de les imatges i
d’arxius (.doc, .xls. odt, rar, ...), és necessari fer ús
d’aplicacions externes per afegir-los, com per exemple,
fer ús de Youtube a l’hora d’afegir un video.
Podem assignar etiquetes a les nostres entrades. Etiquetar
una entrada permet que el visitant del blog pugui filtrar
totes les entrades etiquetades amb el mateix concepte.
Finalment ens queda l’opció per publicar l’entrada, la
qual cosa permetrà la seva visualització als visitants del
blog o bé guardar-la com a esborrany, quedant pendent
la seva publicació definitiva per més endavant.
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Amb la barra d’accés ràpid situada a la part superior de
la finestra, amb el desplegable Añadir nueva, opció
Entrada.

S’obrirà la següent finestra

A més a més de les opcions vistes abans, es poden utilitzar
característiques de text com l’efecte de negreta
cursiva

, numeracions i vinyetes
, subratllats

,

, alineacions

, i color de lletra

, entre

d’altres.
Amb la barra de navegació lateral, Menú Entradas, opció
Añadir nueva.
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6.2.Opcions de publicació
A
la
finestra
de
d’entrades
disposam
opcions de publicació.

redacció
de les

Podem guardar l’entrada com a
esborrany, determinar els usuaris
autoritzats per llegir l’entrada (per
defecte assignada a Público) o
programar la data de publicació
que
permet
que
l’entrada
aparegui automàticament al blog
a la data i hora prevista sense
haver de fer res.

Les
entrades
poden
anar
associades a una categoria. Les
categories permeten crear grups
d’entrades de la mateixa temàtica.
Una categoria pot tenir associades
subcategories.
La
classificació
d’entrades dins categories facilita
la lectura de les entrades que ens
interessen.
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També
és
possible
afegir
etiquetes (tags) a les entrades.
Tant les categories com les
etiquetes permeten l’ús de filtres
d’entrada, de manera que
només mostrin les entrades que
tenen associada una categoria o
etiqueta. Les categories són més genèriques que les
etiquetes. Podríem pensar que les categories són com
carpetes, ja que poden tenir subcategories associades,
en canvi, les etiquetes no tenen aquesta possibilitat.
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6.3.Editar i eliminar entrades
Quan activam la vista de les entrades, podem situar-nos
sobre el títol d’una entrada creada. El títol canvia de
color i apareixen una sèrie d’opcions a sota.

Editar ens mostrarà la mateixa finestra de creació
d’entrades que acabam de veure.
Edición ràpida mostra una finestra que permet modificar
el títol, establir una contrasenya, modificar la categoria i
les etiquetes, però no es permet modificar el contingut de
l’entrada.

Papelera dona l’opció d’eliminar l’entrada. També
podem eliminar-la activant la casella de verificació al
- 20 -
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costat del nom de l’entrada i, mitjançant el desplegable
que mostra acciones en lote, seleccionar l’opció Mover a
la papelera.

Si eliminam l’entrada és possible restaurar-la ja que les
entrades eliminades queden a la papelera de entradas.
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7.Administració de categories
Podem interpretar que una categoria representa un
tema. Cada entrada es pot classificar amb una o més
categories. Les categories permeten agrupar les entrades
i pàgines en grups i subgrups i, així, visualitzar només les
entrades de la temàtica que interessi.
És possible estructurar les categories jeràrquicament
creant categories pare i subcategories.

7.1.Crear categories
Para crear una categoria des de la barra de menú lateral
s’ha de seleccionar Entradas, opció Categorías.

Dins aquesta pantalla es pot definir el nom de la
categoria i indicar si aquesta categoria depèn d’una
categoria superior.
Un cop introduïda la informació necessària, pitjam el botó
Añadir nueva categoría i ja es podrà assignar a les
entrades que interessin.

7.2.Editar i eliminar Categories
Des de la barra de menú lateral s’ha de seleccionar
Entradas, opció Categorías.
- 22 -
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A la dreta de la pantalla mostrarà una llista amb les
categories creades. Quan es situa el cursor sobre el nom
d’una categoria canvia de color i mostra una sèrie
d’opcions a sota.

El menú Editar conté les mateixes opcions que el menú
per crear categories.
Edición ràpida únicament permet canviar el nom de la
categoria.
Borrar eliminarà la categoria.
També és possible eliminar una o varies categories
activant la casella de verificació situada a la esquerra del
nom i utilitzant l’opció Borrar del desplegable Acciones en
lote.
Si eliminam una categoria, totes les entrades associades
quedaran associades a la categoria per defecte.
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8.Administració d’etiquetes
Les etiquetes (tags) s’utilitzen per identificar la temàtica
de l’entrada. Són similars a les categories, amb la
diferència que no es permeten crear jerarquies
d’etiquetes jerarquies, és a dir, crear etiquetes
dependents unes, d’altres.

8.1.Crear etiquetes
Per crear una etiqueta, des de la barra de menú lateral,
s’ha de seleccionar Entradas i l’opció Etiquetas de las
entradas.

Per crear l’etiqueta s’ha d’introduir el seu nom i,
opcionalment, es pot afegir una descripció.
En acabar, pitjam el botó Añadir nueva etiqueta.

8.2.Editar i eliminar etiquetes.
Amb l’opció Etiquetas de las entradas del menú Entradas,
es mostra a la dreta de la pantalla una llista amb les
etiquetes creades. Les etiquetes canvien de color quan el
cursor es situa damunt, a més de mostrar una sèrie
d’opcions sota el nom.
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Editar ofereix la possibilitat de canviar el nom de
l’etiqueta i de la seva descripció.
Edición ràpida únicament permet canviar el nom de
l’etiqueta.
Borrar eliminarà l’etiqueta.
També és possible eliminar una o varies etiquetes activant
la casella de verificació situada a la esquerra del nom o
bé des del desplegable de Acciones en lote,
seleccionant Borrar.
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9.Administració de contingut multimèdia
La pantalla d’administració de contingut multimèdia
permet afegir arxius multimèdia (àudio, vídeo, imatges,
arxius,...) que després podrem utilitzar dins les nostres
entrades.

Actualment
Wordpress
subministra
un
espai
d’emmagatzemament multimèdia de 3 Gb. La finestra
ens mostra un missatge que indica l’espai ocupat i el
percentatge lliure que ens queda.
Per afegir arxius d’àudio i vídeo directament al blog s’han
de contractar millores de pagament (Space upgrade,
Video upgrade). Així i tot, ens serà possible fer servir
aquest tipus d’arxius des d’aplicacions externes, com per
exemple Youtube.
A la captura s’hi pot observar com hi ha dues imatges
dins la llibreria multimèdia que ja es podent fer servir dins
el blog.

9.1.Afegir contingut multimèdia.
Pitjant el botó Añadir nuevo que veiem a la pantalla
d’abans, se’ns ofereix la possibilitat d’afegir nous arxius.
Bàsicament ens permet pujar arxius d’imatge en distints
- 26 -
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formats (jpg, gif,...), pdf, arxius de Word, Excel, Openoffice
i presentacions de diapositives de Powerpoint.

Pitjant el botó Elegir archivos s’obrirà una finestra
d’exploració per localitzar l’arxiu. Un cop seleccionat el
que ens interessa, es mostrarà una finestra de resum de
les característiques de l’objecte. Permet assignar-li un títol,
un text alternatiu (etiqueta que es mostra quan des del
navegador ens situam damunt), una llegenda (peu
d’imatge) i una descripció.
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9.2.Editar i eliminar contingut multimèdia
Dins la finestra dels continguts multimèdia es mostra una
llista amb els arxius que s’han penjat. Quan ens situam
damunt el nom de l’arxiu, es mostren les opcions d’editar i
d’esborrar permanentment.
Editar permet modificar les característiques de l’arxiu.
Borrar permanentemente elimina l’arxiu, alliberant l’espai
que ocupava.
La columna Adjunto a mostra quines entrades del blog
fan ús de l’arxiu.

9.3.Afegir àudio i vídeo.
Actualment no és possible afegir àudio i vídeo
directament al blog. Depenem de pàgines externes, com
és el cas de Youtube.
Quan es crea una entrada es disposa d’una sèrie de
botons que permeten afegir distints tipus de contingut.
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Des de les icones del menú Subir/Insertar disposam de
l’opció per afegir imatges
, vídeos
, àudio
, arxius
, enquestes
i formularis .
Si pitjam el botó per adjuntar un vídeo, es veu la següent
finestra.

Podem comprovar que no admet l’opció per afegir
vídeos (.avi, .Wmv, ...), però tenim l’opció de passar a la
fitxa Desde una URL.
Aquesta nova fitxa permet afegir un vincle al servei web
que ja conté aquest vídeo. És tan simple com accedir al
vídeo, copiar el vincle de la pàgina i aferrar a la finestra
Añadir archivo desde una URL.
A partir d’ara l’entrada ja permetrà visualitzar el vídeo
seleccionat.

Per pujar els nostres vídeos al servei de Youtube,
prèviament ens hem de registrar, encara que no és un
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procés gaire complicat. És pot fer accedint a l’adreça
WWW.youtube.com
A la pantalla inicial ens mostrarà l’opció Crear cuenta.

Pulsant el botó ens mostrarà el formulari de registre. Ens
sol·licita una adreça de correu electrònic, un nom
d’usuari, la ubicació (país) i la data de naixement. Si
disposam d’un correu de Gmail l’adreça ens queda
associada a l’usuari de Youtube ja que els dos serveis
pertanyen a Google.
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Una vegada registrats com a usuaris es poden pujar
vídeos a Youtube per associar-los al blog.
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10.Administració d’enllaços
Als blogs de Wordpress és possible crear un registre
d’enllaços d’interès que desprès podrem afegir al blog
mitjançant un Widget. Un widget és una “mini” aplicació
d’ordinador que es presenta com a una petita finestra o
caixa. Generalment s’utilitza per tenir un accés ràpid a
programes o funcions.

10.1.Crear un enllaç
Per crear un enllaç nou, des de la barra de menú lateral,
s’ha de seleccionar Enlace, Añadir nuevo.

Nombre: Assignarem un nom a l’enllaç per identificar-lo
(es permeten espais)
Dirección Web: Introduirem l’adreça de la pàgina web
que ens interessa. Ha d’incloure http://, per exemple,
http://www.cilma.net.
Descripción: Permet afegir comentaris de la web.

- 32 -

Servei de Formació Municipal

Manual de creació i gestió de blogs

Categorias: Permet classificar els enllaços dins categories
que podem crear.
Destino: Especifica la finestra on s’obrirà l’enllaç, dins la
mateixa finestra del navegador o dins una de nova.

10.2.Editar i eliminar enllaços
Des de la barra de menú lateral selecciona Enlaces,
opció Todos los Enlaces.
A la dreta de la pantalla es mostra la llista amb els
enllaços creats. Quan situam el cursor damunt un enllaç
canvia de color i mostra una llista d’opcions a sota.

Editar ofereix la possibilitat
característiques de l’enllaç.
Borrar elimina l’enllaç.
- 33 -
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També és possible eliminar un o més enllaços activant la
casella de verificació situada a l’esquerra del nom i des
del desplegable d’Acciones en lote, seleccionar l’opció
borrar.
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11.Administració de pàgines
Les pàgines dins d’un blog es fan servir per presentar la
informació permanent. El seu ús habitual és facilitar
informació tipus “Acerca de”, “Contacte”, etc.

11.1.Crear una pàgina
Per crear una pàgina nova s’ha de seleccionar Páginas,
Añadir nueva de la barra de menú lateral.

Hem de donar un títol a la pàgina i editar el seu
contingut.
La finestra d’edició de contingut és pràcticament
idèntica a la finestra de creació d’entrades. La barra de
botons permet aplicar efectes de negreta
, numeracions i vinyetes
, subratllats
opcions.

, cursiva

, alineacions

i color de lletra

, entre d’altres

Pels usuaris que tenen coneixements de llenguatge HTML
és possible editar la pàgina fent servir aquesta
codificació.
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És possible crear pàgines que depenen d’altres pàgines
i/o basar-les damunt plantilles disponibles.

11.2.Editar i eliminar pàgines
Des de la barra de menú lateral selecciona Páginas,
opció Todas las Páginas.
Ens mostrarà a la dreta de la pantalla una llista amb les
pàgines creades. Quan situam el cursor damunt el nom
d’una pàgina, veurem com canvia de color i mostra una
sèrie d’opcions per davall.

Editar ofereix la possibilitat de canviar totes les
característiques de la pàgina, fins i tot el seu contingut.
Edición
ràpida:
permet
modificar
només
les
característiques de la pàgina, però no el contingut.

Borrar eliminarà la pàgina.
També és possible eliminar una o varies pàgines activant
la casella de verificació situada a la esquerra del nom i,
des del desplegable de Acciones en lote, seleccionar
l’opció Borrar.
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12.Administració de comentaris
Un dels elements que han fet populars als blogs és la
possibilitat de comentar les entrades i afavorir, així, la
interacció entre el creador i els seus lectors.
Per gestionar els comentaris disposam d’unes eines
específiques.
Des de la barra de menú lateral, dins l’opció Comentarios
apareix la següent finestra que mostra tots els comentaris
realitzats a les entrades del blog. Permet mostrar
únicament els pendents, els aprovats, els missatges
considerats Spam (publicitat, ofensius, etc) i els missatges
que s’han enviat a la paperera.

Si es situa el cursor damunt un comentari ens mostra
l’opció d’aprovar-lo o rebutjar-lo, de respondre’l,
etiquetar-lo de Spam o d’enviar-lo a la paperera.
També és possible realitzar la mateixa acció a més d’un
comentari, com per exemple, aprovar varis comentaris,
activant la casella de verificació situada a la esquerra del
comentari, i des del desplegable de Acciones en lote,
seleccionar l’opció que volem aplicar.
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13.Aparença del blog
És especialment important mostrar una aparença
adequada del blog que permeti diferenciar-lo dels milers
de blogs que hi ha publicats.
Una bona aparença i una bona distribució dels distints
blocs de continguts permeten donar un caràcter personal
a la nostra creació.

13.1.Administrar temes
Els temes són combinacions d’imatges, colors, fonts,
botons, etc., que es podem aplicar per donar un aspecte
més personal al blog. Els temes són creats pels propis
usuaris, i molts són gratuïts.
Des del menú lateral, marcant l’opció Apariencia, Temas,
es mostra el tema actual i una sèrie de temes disponibles.

Si ens situam damunt un tema disponible, veurem que ens
ofereix l’opció d’activar-lo. Si el tema és gratuït s’aplicarà
el tema nou automàticament. Si el tema és de
pagament, veurem que el marca com a Premium,
indicant el cost d’aplicar aquest tema. A la imatge
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anterior, es pot veure que el tema Crisp té un cost de 45
$.
Si marcam l’opció Vista previa, ens mostrarà l’aspecte
que mostrarà el nostre blog amb el tema aplicat. Si ens
agrada el nou aspecte, hem d’activar el tema per fer
que el canvi sigui permanent.

13.2.Widgets
Els widgets són una sèrie de panells mòbils que podem
situar al nostre blog per afegir noves funcions. Exemples
de widgets són l’eina de recerca, el selector de
categories i d’etiquetes, l’àrea d’enllaços, etc.
Des del menú lateral, marcant l’opció Apariencia,
Widgets, veurem una pantalla que ens mostra els widgets
disponibles i els widgets actius.
Podem activar un widget desplaçant-lo des de l’àrea de
widgets disponibles a l’àrea de widgets actius, situada al
costat dret de la pantalla.
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13.3.Fons
Amb les opcions de fons podem establir una imatge o un
color de fons.
Des del menú lateral, marcant l’opció Apariencia, Fondo,
veurem una pantalla que ens permet afegir una imatge
de fons o triar un color.
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13.4.Capçalera
És possible establir la imatge de capçalera que volem
que es mostri. Podem optar per afegir una imatge pròpia
o seleccionar una de les imatges que incorpora
l’aplicació de Wordpress.
Des del menú lateral, marcant l’opció Apariencia,
Cabecera, podrem personalitzar aquest element.

13.5.Altres opcions de personalització.
Custom Design: Permet comprar nous dissenys com tipus
de lletres o dissenys amb estils CSS.
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Ipad: Permet definir característiques pròpies per a la
navegació des de dispositius Ipad.
Añadidos: Permet activar característiques per navegar
amb dispositius portàtils.
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14.Usuaris.
Des de l’opció de Usuarios podem gestionar els perfils
d’usuari que permetrem al blog. També podem controlar
la informació personal del nostre perfil i les opcions
d’usuari avançades.

14.1.Perfils d’usuari
Disposam de 4 perfils distints d’usuari que podem assignar:
Administrador: Un administrador té el control total d’un
blog. Té total llibertat en la creació d’entrades,
moderació de missatges, aspecte del blog,i d’assignació
de nous perfils d’usuaris.
Es recomana un únic administrador per blog.
Editor: Un editor pot publicar, editar i eliminar tots els seus
missatges o pàgines, moderar els comentaris, gestionar les
categories, gestionar etiquetes, gestionar els enllaços i
pujar arxius o imatges. No pot assignar perfils als usuaris.
Autor: Un autor pot editar, publicar i eliminar els seus
missatges, així com penjar arxius o imatges.
Colaborador: Un col·laborador pot crear els seus
missatges, però no els pot publicar.
Quan un col·laborador crea una entrada, s’haurà de
sotmetre a revisió per part d’un administrador, el qual
l’haurà de publicar, ja que el perfil de col·laborador no
permet pujar arxius o imatges.
Un col·laborador no te l’opció de pujar arxius o imatges.

14.2.My Profile (el meu perfil)
L’opció My Profile permet personalitzar
personals que es mostraran als usuaris

les

dades

14.3.Personal Settings (opcions personals)
Permet seleccionar opcions del nostre usuari. És important
recordar que un usuari pot tenir més d’un blog associat.
Entre les opcions que podem modificar es troba la
configuració d’idioma de la plataforma. Encara que es
pot triar l’opció de català, falten molts de detalls per
traduïr, per la qual cosa resulta més còmode fer servir
l’entorn en castellà. (En tot cas, es tracta d’una elecció
molt personal).
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15.Eines
Dins del menú herramientas trobam varies opcions.
Podem fer ús d’eines de publicació com la de publicar
fragments externs, utilitzar un conversor d’etiquetes i
categories i publicar per Email, entre d’altres.

15.1.Importar
Aquesta opció ens permet importar entrades des d’un
altre blog situat a una altra plataforma, com per
exemple, Blogger, LiveJournal, etc.

15.2.Eliminar el blog
Eliminar sitio permet eliminar completament un blog.
Elimina tant el nom del blog com el seu contingut. Fa
servir una eina de verificació d’eliminació, la qual enviarà
un missatge al nostre correu electrònic per confirmar
l’eliminació, ja que es tracta d’un procés irreversible.

15.3.Exportar
Permet exportar el contingut del nostre blog a un altre
blog de la plataforma Wordpress.
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16.Ajustaments
16.1.Ajustaments generals
Des de l’opció de Ajustes generales podem canviar
característiques del blog com poden esser el nom del
lloc, la seva descripció, l’adreça de correu a la que està
associada, la zona horària, el format de la data i l’hora, el
dia d’inici de la setmana (els anglesos consideren que la
setmana comença en diumenge) i l’ idioma del blog.
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16.2.Ajustaments d’escriptura
Permet assignar característiques d’edició de text, com
poden esser la categoria, el format i la manera de
publicar.

16.3.Ajustaments de lectura
Permet especificar la manera com es mostrarà el nostre
blog, indicant si volem que mostri directament les darreres
entrades que hem creat o si volem que comenci la
navegació per una pàgina d’inici.
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16.4.Ajustaments de comentaris
Permet establir les característiques per defecte dels
comentaris, tals com la informació necessària per
identificar a la persona que fa el comentari, les
condicions necessàries que ha de complir el comentari o
paraules que no permetrem dins el comentari, entre
d’altres.
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16.5.Ajustaments de multimèdia
Permet especificar les característiques dels arxius
multimèdia, com poden esser les mides de les imatges
que afegirem o el reproductor de vídeo que fa servir el
blog.
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Existeixen uns fòrums d’ajuda per mantenir-se informat de
totes les modificacions que es facin a la plataforma i per
resoldre dubtes.
L’adreça dels fòrums és la següent:
http://es.forums.wordpress.com/
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