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Contextualització
Avui dia a l’hora de crear una empresa o negoci, a més de fer un bon estudi del mercat
i de seguir una bona estratègia per satisfer les necessitats dels clients, és indispensable
tenir presència a Internet. Això es pot aconseguir mitjançant la creació d’un blog o
pàgina web que permeti mostrar al món allò que feu, quins serveis oferiu, on esteu
situats, etc.
A més de tenir un portal web, és indispensable tenir presència a les diferents xarxes
socials per a promocionar-lo.

Requisits
No es necessiten requisits previs.

Competències
Es preveu que l’alumnat assoleixi les competències mínimes per crear un portal web i
la seva corresponent promoció a les xarxes socials.
•
•
•
•
•

Contractar un domini web i el seu corresponent allotjament web
Instal·lació de WordPress
Configuració del lloc web
Personalització del lloc web
Creació de pàgines a les xarxes socials
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•
•

Combinació del portal web i les xarxes socials
Introducció al posicionament web

Continguts i temporalització
- 1º dia: Domini web, tipus d’allotjament web. Funcionalitats típiques del panell
d’administració.
- 2º dia: Breu introducció als llenguatges de programació web i gestors de
continguts (CMS).
- 3º dia: Introducció al gestor de continguts WordPress
- 4º dia: Temes i plugins de WordPress
- 5º dia: Combinació del portal web i les xarxes socials i introducció a SEO
(posicionament web).

Metodologia docent
El seguiment del curs és a partir de les sessions presencials i de les activitats
proposades a realitzar com a treball autònom de l’alumne.
L’alumne podrà venir a les sessions presencials amb el seu ordinador portàtil o
emprar-ne un dels disponibles a l’aula. Per a la realització de les tasques es recomana
emprar el client FileZilla i l’editor de text Notepad++ (el primer dia s’indicarà com
instal·lar-los).
Es disposa de la plataforma de Campus Extens per al seguiment global del taller, i com
a eina de comunicació amb l’alumnat.

Avaluació de l’aprenentatge dels estudiants
L’alumne haurà d’entregar els diferents exercicis que es proposaran durant el curs.
Aquests faran referència a les temàtiques explicades a cada sessió.
Els alumnes obtenen la qualificació d’APTE o NO APTE, fruit de l’assoliment dels
objectius de l’activitat avaluadora i l’acompliment d’un 80% de presencialitat a
classe.
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