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Breu manual d'ús de WordPress 
Nocions bàsiques de per poder afegir o editar continguts 

Aquesta és una guia bàsica sobre com fer d'editor de continguts d'un WordPress. No pretén 
explicar-ne en detall el funcionament, ni la seva administració des d'un punt de vista tècnic, ni la 
personalització o configuració de paràmetres complexos. 

Sovint em trobo que els clients que m'han encarregat un WordPress necessiten instruccions per 
poder-ne gestionar ells mateixos els continguts, i el que van començar sent algunes notes mal 
ordenades, han anat agafant forma de petit manual. 

Em centraré en descriure algunes de les tasques més quotidianes: com accedir al backoffice del 
WordPress (la rerabotiga), una descripció general dels elements que ens trobem a l'escriptori, la 
generació de nous continguts i l'edició de continguts existents. 

Per informació sobre temes més avançats, hi ha abundant informació a internet, tant a la web de 
WordPress.org com a webs de tercers. 

Què és WordPress? 
WordPress és un sistema programat en codi lliure, que permet crear i gestionar llocs web i blogs de 
manera relativament senzilla. És enormement personalitzable i flexible, i disposa d'una enorme base 
d'usuaris i desenvolupadors, que l'han dut a ser la plataforma més estesa per posar continguts a la 
web. Es calcula que al voltant d'un terç de totes les webs corren sobre WordPress. 

El trobem en dues variants: WordPress.com i WordPress.org. Encara que les dues es basen en el 
mateix, hi ha importants diferències: el primer és un servei completament gestionat on cal registrar-
se, sense gaires complicacions però amb força limitacions, gratuït però on bona part de les opcions 
son de pagament. El segon (del que tractem aquí) es la versió autogestionada de WordPress, que 
s'instal·la en un servidor de la nostra elecció i amb unes enormes possibilitats de personalització, 
tant d'aspecte com de funcionalitats. 

Iniciar sessió al nostre WordPress 
Per poder treballar en el nostre WordPress, hem 
d'accedir a la rerabotiga que deia més amunt, a 
l'anomenat "escriptori" o "dashboard", on es troben les 
diferents planes des d'on controlar-ne la major part de 
funcions. 

Per accedir a la pantalla d'inici de sessió o "login", 
haurem d'anar a una URL dins del domini de la nostra 
web, normalment amb el següent format: 
http://nom_de_la_meva_web.algo/wp-admin o 
http://nom_de_la_meva_web.algo/carpeta_contenidora 
/wp-admin. Si no apareix la plana d'inici de sessió de 
WordPress, proveu de contactar amb qui us hagi muntat 
la web (probablement jo) per conèixer l'adreça exacta. 

En aquesta plana, haurem d’introduir el nostre nom 
d'usuari (o email de registre) i contrasenya.   
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L'escriptori de WordPress 
Un cop iniciada la sessió, se'ns mostrarà l'escriptori de WordPress, la plana principal de l'àrea 
d'administració del lloc web, que alhora es troba organitzada en planes segons quins elements 
vulguem gestionar. 

Segons si les nostres credencials d'usuari ens otorguen més o menys permisos, tindrem disponibles 
més o menys opcions. De tal manera, si tenim permisos d'administrador, tindrem control total, i 
veurem a la banda esquerra tots els apartats de configuració existents al nostre WordPress. Per 
contra, si tenim un compte més limitat, per exemple amb permisos d'editor, tindrem accés als 
diferents apartats de creació i edició de continguts, però no podrem modificar paràmetres de 
configuració tècnica. 

 

 

Escriptori de WordPress, tal com el veu un usuari administrador (a dalt) editor (a sota).  



 

Breu manual d'ús de WordPress - Jordi Prats Ollé (https://jpo.cat)  3 

Les opcions disponibles en l'escriptori també poden variar lleugerament segons els mòduls de 
tercers que puguem tenir-hi instal·lats. 

En les webs que preparo pels meus clients, acostumo a aconsellar l'ús d'un usuari restringit amb 
rols d'editor per a les tasques quotidianes. Amb menys opcions visibles l'escriptori intimida menys, i 
hi ha menys por (i risc) d'espatllar res.  

A la banda esquerra de l'escriptori hi ha llistats els apartats d'administració del WordPress. 
Cadascun dels apartats pot contenir sub-planes, que veurem passant el punter del ratolí per sobre, i 
que també apareixeran desplegades si cliquem a sobre d'una de les opcions. A la part superior hi 
ha la barra d'eines, on hi ha accessos ràpids a algunes opcions, informació general i les opcions de 
desconnexió. Aquesta barra d'eines també es mostrarà a sobre de la vista pública de la web mentre 
estiguem loguejats al WordPress. 

Com deia més amunt, les opcions disponibles també poden ser diferents segons els mòduls 
opcionals que tingui instal·lats el nostre WordPress, o fins i tot segons la seva versió. 

Escriptori (Dashboard) 

És on ens trobem quan accedim a la rerabotiga del WordPress. Ens mostra informació general de la 
web. 

El segon subapartat de l’escriptori és "actualitzacions". Nota: és recomanable mantenir el WordPress 
i els seus components correctament actualitzats, però en principi recomanaria que es deixessin 
aquestes tasques en mans d'algú amb prou coneixements, o com a mínim que es realitzin amb el 
màxim de precaucions i realitzant una còpia de seguretat prèvia de la web per evitar complicacions. 

La informació que apareix per defecte en l’escriptori d'un WordPress "de fàbrica" pot ser més o 
menys rellevant pels nostres interessos. Per sort podem personalitzar què es mostra o no des del 
botó "Opcions de pantalla" a la part superior dreta. Aquest botó es troba a cadascuna de les 
pantalles del administrador, i ens permetrà configurar quins elements s'hi mostren. És una bona 
pràctica personalitzar les planes ocultant informació que no necessitem per centrar-nos en tasques 
concretes. És especialment interessant en les planes d'edició de textos. 

Entrades (Posts) 

En aquest grup podem veure el llistat d'Entrades del blog, crear-ne de noves o editar les existents. 
També hi ha les planes per gestionar les "Categories" i "Etiquetes" de les entrades, que podem fer 
servir per ordenar els continguts i facilitar als visitants de la web trobar continguts relacionats. 

Mèdia 

És on gestionarem les imatges, documents i altres arxius que vulguem col·locar a la web. 

Pàgines (Pages) 

Aquí podem crear, editar i gestionar les Pàgines de la web. 

Al principi és habitual no tenir clara la diferència entre Pàgines i Entrades, però és molt fàcil 
d'entendre. En parlarem més endavant. 
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Comentaris (Comments) 

Opcionalment, especialment si fem servir la nostra web com a blog, ens pot interessar que els 
visitants puguin deixar comentaris a les nostres publicacions. Des d'aquest apartat gestionarem les 
aportacions de tercers. 

Aparença (Appearance) 

En aquest grup trobem el llistat de temes/plantilles existents, les opcions per afegir-ne de noves i 
algunes opcions per personalitzar-les; les opcions de personalització de la capçalera; la gestió dels 
"ginys" o "widgets" (elements que acostumem a trobar principalment en barres laterals o 
ocasionalment en la portada del WordPress); la gestió del menú (o menús) de la web, etc. 

Aquest grup només es troba disponible per usuaris administradors. 

Extensions (Plugins) 

Les extensions son mòduls que amplien les funcionalitats del WordPress. Aquí en podem instal·lar 
de nous i activar o desactivar els existents. 

Aquest grup només es troba disponible per usuaris administradors. 

Usuaris (Users) 

Des d'aquí podem crear nous usuaris i gestionar els usuaris existents. 

Aquest grup només es troba disponible per usuaris administradors. 

Eines (Tools) 

Eines d'importació i exportació de continguts principalment. 

Aquest grup només es troba disponible per usuaris administradors. 

Opcions (Settings) 

És on trobem el la major part d'opcions de configuració tècnica del WordPress. 

Aquest grup només es troba disponible per usuaris administradors. 

Altres 

Addicionalment, podem trobar instal·lacions de WordPress on figurin més apartats, normalment 
referents a mòduls de tercers (plugins). 
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Afegir o editar continguts a la nostra web. Diferències entre 
Entrades i Pàgines. 
Els conceptes de Pàgina i Entrada son sempre una mica confusos per als nous usuaris de 
WordPress, i certament tenen molts elements en comú. 

Típicament, les diferenciaríem dient que les Entrades son publicacions d'un blog o un apartat de 
notícies, que tenen una data de publicació, poden mostrar l'autor, poden estar organitzades per 
categories i tenir etiquetes, que poden tenir un apartat de comentaris, etc. Típicament es visualitzen 
en un llistat, ordenades per ordre de publicació (les més recents al principi). 

En canvi les Pàgines son publicacions més estàtiques, que no tenen data, com la portada de la 
web, una presentació de l'autor o empresa, la plana de serveis d'una empresa o una apartat amb 
dades de contacte. Habitualment s'hi accedirà mitjançant un menú o enllaços en altres planes. 

Portafolis 

Addicionalment, algunes instal·lacions de WordPress poden tenir un apartat de "Portafolio", 
normalment fent funcions de mostrari de projectes, però que pot servir per altres funcions, com un 
apartat de fitxes de col·laboradors, galeria senzilla de productes, etc. Els apartats de "Portafoli" i la 
seva administració acostuma a ser idèntica a la de les "Entrades", com un segon blog. 

Gutenberg, l'editor de blocs i l'editor clàssic 

Per be o per mal, ens ha tocat viure una època de transició. Amb WordPress 5.0 es va introduir el 
nou editor de text: "Gutenberg", un editor de blocs, que funciona una mica diferent al tradicional 
editor de text (anomenat "clàssic" per diferenciar"). La idea és bona, el nou editor promet més 
flexibilitat i versatilitat (especialment quan hagi madurat una miqueta més), però de moment està 
obligant molta gent a reaprendre coses, i això l'ha fet enormement impopular. 

Durant un temps, coexistiran tots dos sistemes, tot i que a la llarga és de preveure que s'elimini 
l'editor "clàssic". 

En les notes afegeixo captures i descripcions superficials de com funciona cadascun, ja que aquest 
pretén ser un manual breu, no aprofundiré massa. Especialment el nou editor de blocs, si voleu 
explotar-ne tot el seu potencial requereix experimentació i documentar-se amb més profunditat. 

Altres editors i maquetadors 

Per acabar de complicar les coses, hi ha mòduls de tercers que substitueixen el sistema d'edició de 
planes i entrades de WordPress o que els complementen (recentment estan apareixent moltes 
extensions que complementen el Gutenberg). En aquest manual no entrarem a comentar com 
funcionen, però crec que és important mencionar-ne l'existència. 

Són especialment populars els maquetadors tipus "Visual Composer", "Beaver Builder","Page 
Builder", etc., molt comuns en plantilles de WordPress adquirides a través de botigues de templates 
com "Theme Forest".  
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Entrades 
Si accedim a l'apartat d'entrades, per defecte se'ns mostrarà el subapartat "Totes les entrades", on 
es llisten les entrades existents. Clicant el títol d'una entrada existent accedirem al seu editor, on 
podrem fer-hi canvis. Seguidament us explicaré com fer anar l'editor de wordpress, tant en la seva 
versió "Clàssic" com amb l'editor de blocs "Gutenberg".   

 

Captura d'un llistat d'entrades. Es tracta d'un WordPress amb un mòdul multilingüe i altres plugins 
instal·lats, per tant algunes opcions poden no apareixerien en el vostre WordPress. 

Afegir una entrada 

Per crear una entrada nova, clicarem "Afegeix" (Nota: sovint, per comoditat, les opcions es troben en 
múltiples llocs alhora, per exemple "Afegeix" es pot trobar tant al menú lateral dins de "Entrades", 
com a la barra superior, com a la capçalera del llistat d'Entrades o la capçalera de l'editor 
d'Entrades. A partir d'ara no enumeraré totes les ubicacions on podem trobar les opcions). 

Amb la plana de l'editor d'entrades al davant (veure captures més avall), veurem diferents elements 
importants a tenir en compte de cara a redactar una entrada: 

Per començar, donarem un títol a l'entrada, i procedirem a redactar els continguts. En l'editor 
clàssic, disposem d'un quadre de text amb opcions a sobre, emulant algunes funcions bàsiques 
d'un editor tipus Word o LibreOffice: podem definir paràgrafs i jerarquies de títols, llistes de punts i 
numerades, tenim opcions de negreta i cursiva, opcions d'alineació, la possibilitat de definir 
enllaços, etc. 

També hi ha la possibilitat de inserir imatges o altres elements mitjançant el botó "Afegir mèdia". Per 
això situarem el cursor en el lloc on vulguem la imatge o element, clicarem el botó i seleccionarem 
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un element de la llibreria. El menú de medis permet també incorporar-hi nous continguts 
arrossegant-los a aquesta finestra, crear galeries d'imatges, incrustar vídeos allotjats en serveis de 
tercers (com Youtube o Vimeo), etc. 

Un cop redactat el text, ens dirigirem a les opcions de la columna dreta. Aquí ens assegurarem de 
que hem definit a quina categoria pertany l'entrada (si utilitzem categories per organitzar els 
continguts), si cal definir etiquetes (o "tags"). També és interessant decidir si volem definir una 
imatge destacada. En molts casos (dependrà de la personalització del nostre WordPress) es mostra 
la imatge destacada per mostrar-la en el llistat de entrades recents, o en alguns casos es mostra a 
la capçalera de la plana. 

Un cop tinguem els continguts completats, clicarem la opció de "Publicar". Per contra, si estem 
editant continguts, el botó mostrarà "Actualitza". Vigileu de no marxar de la plana sense desar els 
canvis! (encara que la web us hauria de mostrar una alerta si no heu desat). 

 

Afegir una entrada en l'editor clàssic. 

Amb el nou editor de blocs Gutenberg, tot funciona de manera similar, encara que alguns elements 
es troben en llocs diferents. Les opcions de etiquetes i categories, publicació, etc. es troben també 
al lateral, però ara en llocs una mica diferents.
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Afegir una entrada amb l'editor de blocs Gutenberg. 

El que si canvia una mica és la manera de redactar i 
editar continguts. Les eines d'edició de textos del 
sistema clàssic aquí no apareixen. Només tenim un 
camp on definir el títol de la entrada, i a sota una 
icona amb el camp on començar a escriure i el 
símbol "+" per incorporar altres elements (paràgrafs 
de text, títols, imatges, sistemes de columnes, etc.). 

Si enlloc d'escriure sense més, cliquem la icona, ens 
apareix un quadre on podem elegir entre diferents 
tipus de bloc. Els més comuns serien el paràgraf (text 
convencional, també podríem escriure directament 
en el camp de text que dèiem abans), una capçalera 
(ens permetrà elegir-ne el nivell jeràrquic, on h1 és el 
primer nivell), una llista de punts o numerada, una 
imatge, una galeria, etc. 

Cada paràgraf o bloc funciona per separat i 
disposa d'opcions d'edició que no es mostren fins 
que cliquem un bloc. Dit d'una altra manera, si 
volem editar elements existents, com un paràgraf 
de text, el clicarem, i apareixeran els controls del 
paràgraf: al lateral uns botons per arrossegar o 
reordenar els blocs, i a sobre opcions contextuals, 
primer una icona que ens permet canviar 
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propietats de l'element. En el cas de la captura de pantalla al costat, permetria canviar un paràgraf 
en un titular (una imatge tindria opcions diferents, com canviar imatge per galeria d'imatges). Més a 
la dreta, veiem que com se tracta d'un bloc de text, es mostren opcions d'alineat i propietats 
d'elements de text com negretes i enllaços. 

En resum, el nou sistema d'edició és molt potent, però potser és un pel més abstracte, i al principi 
pot intimidar una mica 

Categories i Etiquetes 

Les entrades poden tenir assignades una o més categories o etiquetes. Això pot ser molt útil de 
cara a facilitar l'ordenació de continguts a la nostra web. 

Podem posar com exemple la meva web professional: https://jordipratsolle.com/. No tinc un "blog" 
com a tal, però hi podem trobar un apartat de "novetats", on vaig penjant entrades amb projectes. 
Aquestes entrades estan ordenades per temes com "Disseny gràfic", "Web", "3D", "Fotografia"... Si 
entrem a "novetats" es veuen totes per data, però si cliquem "web" doncs només veurem entrades 
de "web". 

Pel que fa a les etiquetes, trobarem per exemple entrades de l'apartat de "Motion Graphics" que 
tenen etiquetes com "After Effects", "Cinema 4D" i "Redshift", que serien aplicacions que he utilitzat 
per dur a terme el projecte. Si clico l'etiqueta "After Effects" veuré un llistat d'entrades en les que es 
menciona aquesta etiqueta. 

Pàgines 
Si accedim a l'apartat de "Pàgines" ens trobarem amb un contingut pràcticament idèntic al de 
"Entrades". De fet, el sistema de llistat i l'editor de text (ja sigui Gutenberg o clàssic) funcionen 
exactament igual.  

Les úniques diferències son les que ja avançava abans: les "Pàgines" tenen data, però no es 
mostren per ordre (i de fet la seva data no acostuma a ser visible pel públic). Normalment es 
mostren com a opcions d'un menú. Seguint l'exemple de https://jordipratsolle.com/, hi trobarem una 
pàgina de "portada", una de "serveis", una de "biografia", i una amb dades de "contacte". La pàgina 
de "novetats" és el llistat de "Entrades". 

Mèdia 
L'apartat de medis és el darrer apartat essencial per gestionar els continguts d'una web feta amb 
WordPress. 

Aquest és l'espai on guardarem les imatges i altres elements que vulguem adjuntar a les nostres 
publicacions. Clicant aquesta opció de la columna lateral, s'obre el llistat de continguts pujats a la 
web. 

Per defecte es mostra com una quadrícula amb les imatges ordenades de més a menys recent, tot i 
que també es pot mostrar com una llista (amb els iconets de dalt a l'esquerra), o utilitzar les opcions 
de filtrar. També podem cercar un mèdia per nom.  

Si cliquem un dels ítems llistats, s'obrirà la seva fitxa detallada, on podem trobar dades com les 
seves propietats (nom, dimensions i pes, data de pujada, etc.), la seva ruta en el servidor web, i 
opcionalment hi podrem definir dades com un títol, una descripció, un text alternatiu, etc. 
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Per incorporar nous continguts tenim una opció "Afegeix", però no el fa servir ningú. És molt més àgil 
arrossegar imatges directament a sobre de la finestra de la mediateca al navegador web, i es 
pugen automàticament. 

Des dels editors de "Entrada" i "Pàgina" també podem invocar aquesta plana. Amb l'editor "Clàssic" 
mitjançant el botó "Afegeix un mèdia" o amb l'editor de blocs clicant el símbol "+" i seleccionant 
"imatge", s'obrirà la finestra de la mediateca, i podrem seleccionar una imatge. En aquesta vista de 
la mediateca, tenim opcions extra al lateral, com ara l'alineació (per si p.ex. volem la imatge 
centrada o en un lateral), on enllaçarà (p.ex. si volem que en clicar-la es vegi la imatge a mida 
completa, o no), la mida (podem preferir que es mostri una versió petita de la foto o a tamany 
complet). Finalment, clicarem "Insereix a la pàgina". 

Webs bilingües (o amb més idiomes) 
La major part de planes web que trobem a internet son planes monolingües. L'univers anglòfon, o 
simplement l'ús de l'anglès com a llengua global és una realitat a la major part del planeta. Tot i així, 
en la nostra zona geogràfica es molt habitual la necessitat de fer web multilingües, però WordPress, 
inicialment no preveu aquesta situació. Per això han aparegut mòduls de tercers que ens permeten 
gestionar continguts en diversos idiomes, com "Polylang" o "WPML". 

La gestió d'un WordPress multilingüe és una mica més complicada, però res terrible. Algunes de les 
captures de pantalla que acompanyen aquest document mostren un WordPress amb el mòdul 
"Polylang" en la seva versió gratuïta. 

Quan estiguem treballant en un WordPress multilingüe hem de tenir en compte algunes coses: 

• Quan redactem o editem una entrada o pàgina, ens assegurarem de estar en l'idioma 
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correcte. Totes les planes de pàgina o entrada o qualsevol element susceptible de tenir 
traduccions ens mostrarà quin és el seu idioma, i opcions per crear o editar les versions en 
altres idiomes (normalment al lateral dret). 

• Quan vulguem crear una traducció d'una pàgina o entrada existent, clicarem el botonet de "+" 
al llistat d'entrades o al lateral dret de la plana si som dins el seu editor de text. En cas de 
que la traducció d'una plana ja existeixi, per editar-la no hi haurà símbol "+" sinó que hi 
trobarem la icona del llapisset. 

• És important que quan creem un contingut que existeixi prèviament en un altre idioma, el 
creem amb el botó de "+" des del llistat, o amb la mateixa icona des de l'editor. D'aquesta 
manera, les diferents traduccions d'un mateix contingut queden vinculades. 

• En la barra d'eines, a dalt de tot, apareix una selector d'idiomes on podem "Mostrar tots els 
idiomes", o filtrar un sol idioma. Això és especialment útil en les vistes de llistats d'entrades i 
planes. 

Conclusions 
Espero que aquesta guia us sigui mínimament útil. De moment crec que és suficientment completa i 
no s'allarga massa (la idea era fer un manual breu!). Es tracta d'un treball en progrés, i per tant 
suposo que aniré incorporant millores, i si hi penso aniré penjant les actualitzacions a la meva web 
(https://jordipratsolle.com). 

I si teniu problemes per fer funcionar el vostre WordPress que no podeu solucionar amb la guia, no 
dubteu en contactar amb mi!  


