PRE INSCRIPCIÓ (2014) “Entitats Locals”
Accions formatives -“Disseny pàgines web”
Una vegada complimentat, lliurar a Participació Ciutadana: Personalment a les oficines de
Joaquim Rosal, 3-5 o bé a través de l’adreça de correu electrònic cbarroso@esplugues.cat)
En cas de dubte: trucar al telèfon 93 371 33 50, ext 2431 i demanar per Participació Ciutadana
Data límit per fer la inscripció: 7 de novembre-

NOM DE L’ENTITAT

PERSONES PARTICIPANTS (màxim 2 per entitat)
Nom i cognoms:
Adreça de correu electrònic
Telèfon contacte:
Nom i cognoms:
Adreça correu electrònic
Telèfon contacte
Estem interessats en participar-hi a les següents accions formatives (marqueu amb una “x”)

ACCIONS FORMATIVES
Disseny pàgines web (WordPress)

Seleccioneu l’acció amb una “x”

Lloc: Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n)
Dies: 11-13-18 i 20 de novembre (Dimarts i dijous)
Horari de 19:00 a 21:30h
Durada: 10 h. (4 sessions de 2 h 30’)
Requisits: Per assolir els objectius del taller, és
necessari que les persones participants
tinguin uns coneixements bàsics d’ofimàtica.
Es prioritzarà les sol·licituds d’entitats que no
disposin de pàgina web

Finalitat:
Domini de l’eina WordPress
Construir una versió publica del web de
l’entitat a l’entorn del Portal de les Entitats
d’Esplugues

ACCIONS FORMATIVES
MARQUEU AMB “X”
Revisió elements generals WordPress i noves prestacions de la
plataforma (Portal Web d’Entitats)
Lloc: Centre Municipal Puig Coca (Petit Parc de l’Amistat, s/n)
Dia: 25 i 27 de novembre
Horari de 19:00 a 21:30h
Durada: 5 h.
Requisits: únicament adreçat a les
persones que han realitzat el taller
“disseny pàgines web” a l’entorn del
WordPress en aquesta o anteriors
edicions

Finalitat:
Revisió dels elements generals del WordPress i
canvis, així com les noves prestacions de la
plataforma.
(resoldre dubtes)

IMPORTANT
L’emplenament d’aquest imprès no implica la inscripció automàtica al taller formatiu seleccionat.
La confirmació d’inscripció es realitzarà, una vegada valorades les peticions, atenent als
requisits d’inscripció assenyalats i per rigorós ordre d’arribada.

Places limitades

