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• Poder veure tots els arxius de Wordpress.

• Gestionar ràpidament grans volums d’informació.

• Realitzar accions avançades (crear carpetes i 

permisos)



Què necessito

Hosting (servidor)

IP (domini o www.nom.com)

User Name

Password

Port?



Quines carpetes son clau

•

•

•





1. Plugins

• BackWPup

(https://es.wordpress.org/plugins/backwpup/)

• All-in-One WP Migration

(https://es.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-

migration/)

2. Cpanel del hosting

https://raiolanetworks.es/blog/plugins-backup-copia-

seguridad-wordpress/





• personalitzacions dels fulls d'estils CSS del tema 

• modificar footer.php o header.php i realitzar en la còpia dels canvis

• Crear arxiu functions.php per afegir personalitzacions per al tema

• Si fem quelcom que peta: canviant el nom, eliminant o comentant 

els canvis de l'arxiu afectat del tema fill, recuperarem l'estat anterior 

als canvis.



Com crear-ne

1. Crear carpeta al servidor 

dins dels themes

2. Col·locar la fulla d’estils 

dins carpeta nova amb 

les configuracions (ara 

mirem)

3. Activar el tema fill (nom 

del tema)

https://codex.wordpress.org/es:Temas_hijos



Fulla d’estils

• És on es troba el disseny 

de les planes web

• Tipografia, colors, 

marges, separacions, 

tamanys....

• Style.css

• S’ha d’editar amb un 

editor de codi (brackets, 

sublime...)



Amb plugin

• https://es.wordpress.org/plugins/child-theme-configurator/





1. Saber com es diu el que volem canviar

2. Posar-li el nom que volguem (si podem / constructor)

3. Aplicar el nom de la class de CSS a la nostra fulla d’estils del 

tema fill.

4. Afegir propietats de CSS noves

(ara fem exemple)



1. Web en el navegador

2. F12 del navegador

3. Dins del inspector navegar fins trovar l’element a 

modificar i el seu nom

4. Copiar nom

5. Enganxar en fulla d’estils nostra

6. Posar propietats noves (!important)





WPS Hide Login permet canviar URL d’accés

Loginizer limita el número d’intents i bloqueig d’IP.

plugins

https://wordpress.org/plugins/loginizer/

https://es.wordpress.org/plugins/wps-hide-login/





Vàries instal·lacions de Wordpress a la mateixa DB.

Canvi localització directoris

Augmentar la memòria per PHP

configuracions

https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php

$table_prefix = prefixe_'; // sols números, lletres i guions baixos

define( 'WP_CONTENT_DIR', dirname(__FILE__) . '/nova/ruta/wp-content' );

define( 'WP_MEMORY_LIMIT', '512M' ); 



Desactivar actualitzacions automàtiques de WordPress

Canvi localització directoris

Wordpress Multisite

configuracions

https://generatewp.com/wp-config/

define( 'AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED', true );

define( 'WP_ALLOW_MULTISITE', true ); https://gonzalonavarro.es/blog/wordpress-multisite/
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El Cibernàrium és l’espai 
de Barcelona
Activa-Ajuntament de 
Barcelona per 
a la formació i la 
divulgació tecnològica.

Situat a la 1a planta de l’edifici MediaTIC,
ofereix una àmplia oferta formativa per donar resposta a 
les demandes en formació TIC dels professionals i pimes 
de la ciutat.

Metro: L1 Glòries i Clot
L4 Llacuna
Bus: 71 / 90 / 192
Bicing: 143 / 342 / 393

Edifici Media TIC
Roc Boronat, 117
08018 Barcelona



Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 777
barcelonactiva.cat

Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / B21 / H12 / 60 / 92 / 192
Rodalies: R1 i R2 Clot
Tramvia: T4 Ca l´Aranyó / T5 i T6 
Can Jaumandreu
Bicing: 42 / 133 / 132
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Acompanyament durant tot el 
procés de recerca  de feina 

barcelona.cat/treball

Suport per posar en marxa 
la teva idea de negoci

barcelona.cat/emprenedoria

Impuls a les empreses 
per ser més competitives

barcelona.cat/empresa

Formació tecnològica i gratuïta 

per a les persones 

en recerca de feina, 
emprenedors, empreses...

barcelona.cat/cibernarium


