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AVALUACIÓ CURS: BLOGGING EMPRESARIAL AMB WORDPRESS 
 
HORES: 25 hores MODALITAT: Presencial  DOCENT: Patricia Marcos 

 

NOM I COGNOMS ALUMNE  
DNI / NIE ALUMNE  
DATA DE LA PROVA  

 
DESCRIPCIÓ DE LA PRÀCTICA:  
L’objectiu d’aquesta prova d’avaluació, és que l’alumne mostri de forma pràctica els 
coneixements adquirits, creant un blog des de zero i completament operatiu amb 
WordPress, configurant les funcionalitats més importants, sent capaç de:  
• Crear un blog des de zero i completament operatiu amb WordPress.  
• Conèixer els elements clau d’un blog: posts, pàgines, categories, etiquetes....  
• Redactar continguts atractius amb la inclusió d’imatges, àudio i vídeo.  
• Organitzar els continguts amb una estructura adequada: post, pàgines i widgets.  
• Atraure lectors i detectar possibles fonts d’audiència.  
• Posicionar el blog i aconseguir tràfic de visita.  
• Captar subscriptors (lectors) i fidelitzar-los per a la promoció de productes i serveis de la 

microempresa.  
 
ACTIVITAT: 
1. Creació i configuració del blog (2 punts): 
Amb les dades d’accés al cPanel facilitades per la docent, l’alumne haurà de crear un nou 
blog amb WordPress. 
 

2. Instal·lació i personalització del disseny del blog (2 punts): 
L’alumne haurà d’escollir i instal·lar un tema o plantilla i personalitzar-la amb els elements 
bàsics del tema (logotip, colors, fonts...). 

 

3. Publicació i difusió de continguts al blog (2 punts): 
L’alumne haurà de crear un blog amb un mínim de 2 entrades, 3 categories i 5 etiquetes. 
Cada entrada haurà de comptar amb un text de 200 caràcters, 1 imatge i 1 vídeo o àudio. 

 

4. Creació de pàgines (2 punts): 
Crear i configurar un mínim de 4 pàgines com per exemple: Qui sóc, Serveis, Treballs 
realitzats, blog, contacte, avís legal i política de privacitat, etc. 

 

5. Creació i configuració de menús (2 punts): 
L’alumne haurà de crear i configurar el menú del blog. 
 

RESULTAT DE LA PROVA 
Relació ítems Puntuació APTE · NO APTE 

10 punts   
 


