TÍTOL DEL TALLER.:
CONSTRUEIX EL TEU WEB AMB WORDPRESS
DESCRIPCIÓ I OBJECTIU (CONTEXTUALITZACIÓ)
El veritable repte de l’Era digital no es viure en una època digitalitzada, sinó la d’estar en un autèntic
procés de digitalització permanent, un procés que ha arribat per quedar-se.
La presència de les empreses a internet és avui dia una necessitat pràcticament ineludible. No obstant
això, moltes petites i mitjanes empreses no poden abordar desenvolupaments personalitzats pel seu lloc
web, per limitacions de temps i diners. Es aquí on sorgeix la possibilitat d’utilitzar solucions
estandarditzades amb algunes personalitzacions, cobrint gran part dels elements essencials d'un lloc web
construït a mida.
Una de les solucions estandarditzades més utilitzades és la plataforma Wordpress, que combina la
simplicitat de funcionament amb la versatilitat dels seus complements. Si bé inicialment només s'utilitzava
com a plataforma de blocs, a dia d'avui és capaç de construir llocs web amb una senzillesa i rapidesa
inigualable, i amb una qualitat més que provada.

EDU JUNYENT
Abans que sigui el mateix Edu Junyent qui presenti el contingut del taller amb les seves pròpies paraules
volem fer una breu presentació de la dilatada experiència d’aquest emprenedor, que hem convidat a
dinamitzar el taller de Wordpress.
Edu Junyent va néixer l’1 de maig de 1986. Emprenedor per naturalesa. Des dels 14 anys, la seva inquietud
per les noves tecnologies el van portar a desenvolupar els primers portals web, per posteriorment formarse en administració i direcció d’empreses, completant la seva formació amb un màster de màrqueting
digital i comerç electrònic, podent dominar així, les tres branques principals de tot negoci digital.
Durant la seva trajectòria emprenedora, l’hem pogut veure participar en diversos dels principals concursos
per emprenedors a nivell nacional, col·laborant amb emprenedors de renom com Xavier Verdaguer en el
programa Imagine PostDigital, creant la seva pròpia startup com la plataforma educativa
www.academicid.com, com a mentor d’emprenedors, i consultor en diverses startups, i empreses en
plena transformació digital.
Actualment acaba de crear la seva pròpia agencia digital www.taelenty.com, especialitzada en la
programació web y app, podent oferir la seva experiència a través d’una amplia oferta de qualitat a
tercers.
PROMOGRAMA DE LA SESSIÓ
Sembla clar, que totes les empreses necessiten adaptar-se o acabaran morint, ja que tan sols aquell que
innova subsisteix.
En aquest curs es treballarà amb la plataforma Wordpress per construir un o diversos llocs web estàtics de
forma ràpida i senzilla, sense necessitat de conèixer programació d'HTML o CSS.
Instal·lació i configuració
Configuració de servidor local, per tal de poder desenvolupar un o diversos portals webs des del propi
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ordinador, sense la necessitat de la contractació de domini i servidor.
Instal·lació de wordpress.
Plantilles i complements.
Instal·lació i configuració de plantilles amb disseny adaptatiu (Responsive Design).
Cerca e instal·lació dels principals i més utilitzats plugins de Wordpress per dotar-lo d’una major
versatilitat (formulari de contacte, etc.).
Pàgines estàtiques.
Creació i edició de pàgines estàtiques, i organització jeràrquiques de pàgines.
Menús.
Creació i edició de menús , com i a on mostrar els nostres menús.
Com contactar amb l’usuari.
Diferents formes de contactar amb l’usuari, creació i edició de formularis de contacte, com i a on mostrar
els nostres formularis, i altres possibilitats de contacte (Live chat).

DESTINATARIS
Qualsevol professional, empresari/a, emprenedor/a o directiu/va interessat a construir un lloc web de
forma senzilla i ràpida per llançar o millorar la seva presència a internet, o per internacionalitzar seu lloc
web.
METODOLOGIA
D’una manera molt dinàmica, interactiva, aniràs adquirint les coordenades del contingut i les aplicaràs en
temps real.
A CÀRREC DE
Formador: Edu Junyent
Coordinadora: Marta Zaragoza (Cresàlida)
COST
Gratuït
DIA
22 de juny de 2018
DURADA
De 10:00 a 14:00
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