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1. Què son els formularis

• Elements de comunicació amb els clients
• Interactuació
• Dades



1. Què son els formularis

• Desenvolupament empresarial
• Sol·licituds comercials.
• Contacte
• Registre

• Han d'estar adaptats a les necessitats de cada 
projecte.



1. Què son els formularis



1. Què son els formularis

@



1. Què son els formularis
Tipus
Form tradicional

•Nom
•Email
•Comentari

Màrqueting / enquesta
•Typeform
•Mailchimp

Sign up / Login
•Registres
•Afiliacions



2. Saber utilitzar Wordpress 
per crear formularis



2. Saber utilitzar Wordpress per crear 
formularis

• Tema
• Plugins Interns
• Integracions externes (API / HTML)



2. Saber utilitzar Wordpress per crear 
formularis

• S’integren sense posar cap extra
• Poca configuració

Tema



2. Saber utilitzar Wordpress per crear 
formularis

• La sol·lució habitual
• Centenars
• Gratis / pagament

Plugins



2. Saber utilitzar Wordpress per crear 
formularis

• Molt potents
• Escalable
• Gratis / pagament segons servei
• Dades allotjades al seu servidor extern

Integracions externes (API)
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3. Plugins habituals

https://wordpress.org/plugins/search/forms/

Gravity Forms ( $, RGPD)
Ninja Forms ( Free / $ )
Contact form 7 (Free)



Construir el nostre formulari personalitzat
Integració de serveis externs
Inserció del formulari en mòduls o objectes
Testeig

Pràctica



Gràcies!
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El Cibernàrium és l’espai 
de Barcelona 
Activa-Ajuntament de 
Barcelona per 
a la formació i la 
divulgació tecnològica.

Barcelona Activa
Cibernàrium

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. 

Accés

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

Segueix-nos a les xarxes socials

Cibernàrium 

Edifici Media TIC
Roc Boronat, 117
08018 Barcelona



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

Accés
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

Segueix-nos a les xarxes socials:

©Barcelona Activa. Darrera actualització 2017

Cofinançat per:

Descobreix tot el que 
Barcelona Activa t’ofereix

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


