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Des d'aquest indret podrem:
Veure el lloc web

Finalitzar la sessió 
d'administració

Escriure 
un article 
o pàgina

Moderar 
comentaris

Afegir nous 
usuaris

Modificar 
l'aparença Mostrar, editar i eliminar 

articles, pàgines i 
categories; fins i tot crear 
noves pàgines i categories.



  

PRESENTACIÓ: Es pot tria entre diferents estils predefinits.

L'estil seleccionat ens permet 
veure com quedaria el bloc



  

A més a més de les “Aparences”, en alguns casos ens permet triar...

- els “Widgets” (elements que volem que apareguin al menú i la seva distribució al mateix, 
com per exemple el “calendari”)

- altres “Theme Options” (variants de colors sobre el 
mateix tema)

Una vegada feta qualsevol 
tria hem de clicar:



  

CREA UNA NOVA CATEGORIA
Des de l'opció “Gestiona” podem...

CREA UNA NOVA PÀGINA



  

Zona destinada a 
poder pujar imatges, 
vídeos o fitxers (ex. 
documents de text o 
pdf) 

Per cercar al nostre ordinador  
allò que volem penjar a la web

Per pujar-lo al servidor 
de la web

Per fer una pàgina 
independent o 
lligada a una altra

Per protegir-la amb 
una contrassenya

Per tria l'estat de la 
pàgina

PER PUBLICAR-LA (= 
fer-la visible a la web)

Per permetre 
comentaris o no



  

CREA UNA NOVA CATEGORIA

Per fer visible una nova categoria, s'haurà de publicar un article associat a aquella.



  

Noves categories

Article associat

Calendari

No es poden fer  comentaris 

Recull d'articles



  

ESCRIU UN ARTICLE
Escriu el títol de l'article Escriu el text de l'article

Cerca, afegeix i un text, una imatge, so o  vídeo,  fitxer al servidor

A quina categoria 
ho volem associar

Volem permetre-hi 
comentaris?

Volem protegir-lo 
amb contrasenya

Publica l'article 
(= es veurà a la 
webloc)



  

Permet editar el 
fitxer i modificar o 
afegir informació 
complementària

Afegeix l'arxiu 
amb el seu 
corresponent 
enllaç al 
contingut de la 
pàgina o article

Permet veure els fitxers que 
hem desat al servidor

i clicant a 
sobre permet 
modificar la 
informació o 
esborrar-lo 


