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Tutorial sobre com crear entrades 
en WordPress
Aprèn a crear entrades noves a WordPress
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1. Entrades del Blog
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1

Accedir al 
panel de 
control de la 
pàgina web

(1) Des del menú S.E. Espemo de la pàgina web anirem a ‘Escriure Entrades’
(2) Des del peu de la página web anirem a ‘Accés usuaris’
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Aquest tutorial explica com crear una nova entrada/article en WordPress. 

En primer lloc accedeix al teu panell de control i ves a 
(1) Entrades -> Afegeix

Per a veure totes les entrades que has escrit i poder editar-les ves a 
(2) Entrades
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1

Publicar i 
veure entrades
que hem 
publicat per 
a poder-les 
editar.



5

(1) Aqui escriurem el titol. Intentarem qeu sigue lo més descriptiu posible.
(2) En esta secció podem escriure el text o insertar videos y fotos.
(3) Aqui triarem si volem cambiar el contingut, per defecte es texte, pero podem triar galeria d’imatges o Youtube.
(4) Triarem la categoria sobre la que hem escrit el contingut. Relacionada amb la secció o activitat.
(5) Aqui triarem una imatge principal per a l’entrada. Esta imatge apareixera en el llistat de totes les entrades a la web.
(6) Finalment publicarem la entrada. 
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Tutorial de 
com afegir una 
entrada nova. 
Se detallen els 
pasos bàscis i 
obligatoris.
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(1) En el cuadret negre [+] sempre triarem quin tipus de contingut podem usar.
(a) Pomem triar una galeria d’imatges
(b) Podem triar una galeria amb moltes fotos

Afegir imatges

1

a

b
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2. Ressenyes
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Panel de 
ressenyes

Se recomana usar 
aquesta funcionalitat 
només des del 
ordinador.

Aquest tutorial explica com crear una nova ressenya en Espemo. 

En primer lloc accedeix al teu panell de control i ves a 
(1) Ressenyes -> Afegeix

Per a veure totes les entrades que has escrit i poder editar-les ves a 
(2) Ressenyes
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Panel de 
ressenyes
(1 / 2)

Se recomana usar 
aquesta funcionalitat 
només des del 
ordinador.

(1) Aqui escriurem el titol del barranc, cova, via o ruta.
(2) En esta secció podem escriure la descripció
(3) Triarem el tipus d’activitat que es. 
(4) Aqui triarem una imatge principal.
(5) Plenarem totes les dades t’ecniques. Si alguna no es plena no apareixerà en la web.
(6) Publicarem amb el botó blau. 
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Panel de 
ressenyes
(2 / 2)

Se recomana usar 
aquesta funcionalitat 
només des del 
ordinador.

(5) Plenarem totes les dades t’ecniques. Si alguna no es plena no apareixerà en la web.
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