Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica

FITXA D’ACTIVITAT RECONEIXEMENT ACADÈMIC AL GRAU
– 2n semestre 2014-2015–
(no omplir els espais ombrejats)
CENTRE
OFERENT
NOM ACTIVITAT
DATES
IMPARTICIÓ
1
ACTIVITAT

Facultat de Biblioteconomia i Documentació

Avança en l’ús de WordPress
 6, 13, 20 i 27 de maig,
de 17 a 20h

Nº HORES
ACTIVITAT

12

PREU
ACTIVITAT

168€

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT

1 – Instal·lació i configuracions inicials
• Creació d’un banc de proves per a la nostra web. Clonació del nostre
WordPress en un entorn local
• Radiografia del nostre WordPress. Els diferents components allotjats al servidor
web. El tauler de control
• Com fer una instal·lació segura i algunes configuracions inicials recomanades
• Com millorar la seguretat i optimització de la nostra web (mitjançant
configuracions internes i a través la instal•lació de plugins)
• Com migrar la nostra web a un nou hosting
2 – Gestió i personalització dels continguts
• Com adaptar l’estructura dels continguts a les nostres necessitats. Creació de
noves tipologies de continguts i de nous camps d’informació
• Personalització de l’estructura de la nostra web i de la recuperació de continguts
• Com millorar la gestió de la nostra biblioteca multimèdia
• Més enllà del blog: integració del blog y la nostra web
• Generació d’URL amigables
• Opcions per a la creació d’una web multilingüe
3. L’aparença de la nostra web
•
•
•
•

Estructura de les plantilles a WordPress
Personalització de plantilles
Exemple d’aplicació d’un disseny responsiu
Integració de xarxes socials

4. Taller intensiu amb plugins
•
•
•
•
•
•

Integració de Google Analytics
Millora del nostre SEO
Generació d’un mapa web XML
Definició d’un flux de treball per a webs i blogs amb diferents autors
Ús de formularis
Importació/exportació de continguts i còpia de seguretat

PROFESSORAT

1

Inici de l'activitat entre el 9 de febrer i el 29 de maig de 2015 ambdós inclosos.

Àrea de Suport Academicodocent
Gestió Acadèmica
Sergi Montes Oliva
Llicenciat en Història (UAB), diplomat en Biblioteconomia i Documentació (UB), llicenciat
en Documentació (UB) i màster en Gestió de Continguts Digitals (UB-UPF). Actualment és
responsable en TIC a la Biblioteca de l’Ateneu Barcelonès.

TIPUS
D’AVALUACIÓ

2

Assistència

Entitat oferent
4
Càrrec
Adreçat a
i telèfon
Observacio
Tipus
responsable que (si és "genèric" deixeu
d’activitat d’informació per als
ns
signarà el certificat la columna en blanc)
estudiants
http://www.co
Curs
COBDC –
Secretària
Curs adreçat a
bdc.net/laboti
933197675
3

gestors de
WordPress i que
vulguin aprofundir
en la seva
personalització i
millora.
Cal que l’alumne
sigui un usuari
actiu de
WordPress, amb
coneixements per
administrar-lo i
nocions de
llenguatge HTML.

2

Aprofitament o només assistència
3

Indicar si es tracta d'un curs, congrés, simposi, curs d’extensió, etc…

4

Omplir només en el cas de que es tracti d'una activitat per a ensenyaments específics.
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