Curs:

Com crear per a la
ensenyament una pàgina web
atractiva i funcional amb WordPress

Codi 1622
El curs es retransmet en directe per internet (Streaming) amb accés restringit per a aquelles persones que no es desplacin a les instal·lacions del Centre. El curs tembién es podrà realitzar en diferit amb posteritat a les sessions presencials. Aquelles persones que desitgin aquesta modalitat realitzaran un treball comprobatorio.

n Presentació i objectius

L’ensenyament mitjançant les TICs es renova periòdicament i constitueix un atractiu tant per al docent com el
discent. Ja fa temps que WordPress va deixar de ser només un bloc. Ha evolucionat fins a esdevenir el gestor
de continguts més usat del món, el que es tradueix en el fet que aproximadament un 25% de les pàgines web
a nivell mundial ho usa.Ahora, amb WordPress, es pot transformar un bloc en una pàgina web atractiva i funcional aplicant una plantilla un import que no és relativament elevado.Pero abans d’utilitzar-lo, caldrà aprendre
conceptes com a domini i hosting, així com les dues ofertes principals que ofereix Wordpress.

n Lloc i dates

Del 8 al 9 de abril de 2016. Presencial des de Mallorca i online des de qualsevol lloc geogràfic.

n Hores lectives

20 hores (10 hores de ponències + 10 hores d’un breu treball a distància en relació al curs),
tres modalitats de seguiment: presencial, online directe i diferit.

n Crèdits

1 crèdits ECTS i 2 CLC.

n Programa

Divendres, 8 d’abril
16:30-19:00 h Conceptes associats a una pàgina web i a Wordpress.
Juan Carlos Campos Palazón, Professor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
19:00-21:30 h Instal·lar i configurar WordPress.
Juan Carlos Campos Palazón Profesor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
Dissabte, 9 d’abril
09:30-12:00 h. Canviar l’aspecte del nostre bloc usant plantilles.
Juan Carlos Campos Palazón Professor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
12:00-14:30 h. Ampliar la funcionalitat de la nostra pàgina usant connectors.
Juan Carlos Campos Palazón Professor- Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.
Dissabte, 30 d’abril
FINAL DEL TERMINI DE LLIURAMENT DEL BREU TREBALL A DISTÀNCIA

n Ponent

Juan Carlos Campos Palazón, Professor-Tutor del CA Les Illes Balears. UNED.

n Dirigit per

Isabel Corina Maciel Torres, Professora tutora i coordinadora Acadèmica del CA UNED Les Illes Balears

n Dirigit a
Persones interessades en aquesta temàtica en general.

n Matrícula

La matrícula al curs és de 30 E.
Més informació i inscripció:
n Seu de Palma: Edifici Guillem Mesquida, Camí Roig s/n. Polígon Son Castelló. 07009 Palma de Mallorca.
Tel. 971 434 546. Fax: 971 434 547. info@palma.uned.es
n Seu de Maó: Claustre del Carme. Plaça Miranda s/n. 07701 Maó
Tel. 971 366 769. Fax: 971 361 082. info@mao.uned.es
n Seu d’Eivissa: Carrer de Bes, 9. 2ª Planta (Antiga seu del Consell d’Eivissa). 07800 Eivissa.
Tel 971 390 606. Fax: 971 307 022. info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

