
   

      

 

Curs : El teu web amb 
WordPress.   
 
 

Taller pràctics de creació de webs corporatives 
 
 

2, 7, 14, 16 i 23 de novembre de 16.00h a 20.00h 
 

Objectius:  

Crear el seu propi lloc web corporatiu amb el gestor de continguts WordPress, aplicant 
els aspectes principals del màrqueting digital per orientar-lo correctament al seu públic 
objectiu, i del SEO (posicionament natural a Google). 
 
Programa i continguts: 

Sessió 1 
1- Què es necessita per crear un web corporatiu? 
2- Com ha de ser un lloc web enfocat a públic objectiu i proposta de valor. 
3- Creació del servidor de proves i instal·lació del WordPress. 
4- Introducció: parts d’un lloc web. 
5- Funcionalitats del WordPress. 
6- Com es creen les pàgines i se'ls dóna un disseny espectacular amb el 
constructor visual Elementor. 
7- Donarem d’alta les pàgines: Qui som? Què fem? Contacta, etc. 
 
Sessió 2 
1- Com incrustar-hi contingut, com ara vídeos, mapes, etc. 
2- Com es creen les entrades de blog. 
3- Funcionament i gestió de les categories i les etiquetes 
4- Les imatges. Com han de ser, i com les pugem al lloc web, etc. 
5- Com crear el menú de navegació. 
6- Gestió d’usuaris. 
7- Les actualitzacions. 
 
Sessió 3 
1- Com funcionen les plantilles de disseny. 
2- Factors clau per a l'elecció correcta d'una plantilla. 
3- Configuració de la plantilla. 
4- Creació de la pàgina d’inici, la principal del lloc web. 
5- Com podem mostrar els projectes realitzats, o el catàleg de productes / 
serveis. 
 
Sessió 4 
1- Què són els Ginys i com funcionen. 
2- Configuració de la barra lateral i el peu de pàgina. 
3- Plugins bàsics i funcionalitats específiques. 
4- Fer-hi present la política de cookies, política de privacitat i avís legal. 
5- Compartir contingut amb les xarxes socials. 
6- Crear formularis de contacte. 
7- Com convertir el lloc web en multillengua. 
8- Altres plugins importants recomanables: seguretat, velocitat, i etc. 
 



   

      

 
Sessió 5 
1- Com obtenir un bon SEO (posicionament natural en cercadors) per 
atraure trànsit al lloc web. 
2- Configuració d'un plugin específic per millorar el SEO. 
3- Com connectar el web amb Google Analytics per entendre la 
performance i millorar el SEO. 
4- Google Search Console per millorar el SEO del web i obtenir indicacions 
de Google si hi ha errors. 
5- FTP per connectar l'ordinador directament amb el servidor en cas que no 
puguem actuar directament des del WordPress. 
 
Adreçat a: persones autònomes i persones emprenedores que estiguin habituades a 
l’ús de l’ordinador en les seves tasques diàries i vulguin adquirir els coneixements 
necessaris per crear un lloc web corporatiu amb WordPress.  
 
Lloc de realització: Saló de plens. c/ Gran, 61 
 
 

La inscripció és gratuïta i cal fer-la al SEMPRE; c/Gran, 61 · Tel 93 797 49 00 
www.argentona.cat/sempre o sempre@argentona.cat 

 
Amb la col·laboració dels ajuntaments de Dosrius, Cabrera i Òrrius 
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