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Aquesta guia és un dels múltiples productes creats pel projecte Erasmus+ "Transmedia: a new 
narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Codi: 
2014-1-ES01-KA201-004478. De setembre de 2014 a agost de 2016, el treball compartit de les 
següents institucions ho va fer possible: 

  

COORDINADOR DEL PROJECTE:  osep  ntoni  lasco  ern nde    jblasco9@xtec.cat )   

  INSTITUCIÓ COORDINADORA :                     (Catalunya, Espanya) 
http://inspalamos.cat/  
Coordinadors:  oaquim  art ne   odr gue    agda  oler  edr s    osep Ci erta i 
Tirado  

 

INSTITUCIONS ASSOCIADES: 

                                                   -OESTE 
(Caldas da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
Coordinadors:  icolau  oao  on alves  orges   Carla  de  esus 

       K    H              K. ’ (Larnaca, Cyprus)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordinadora: Stella Eliadou 

 COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/  
Coordinadora: Viorica Raicu  

 PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordinadores: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordinadors: Federico Agen & Maddalena Degan  

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/ 
Coordinators: Federico Agen & Maddalena Degan  
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Wix és una aplicació online gratuïta que permet la ràpida construcció d'un lloc web sense 

exigir un coneixement avançat de l'usuari en el camp del disseny web o programació web. 

 

Wix ofereix un ventall  de possibilitats: 

* Una àmplia gamma de plantilles predefinides, compatible amb l'estàndard HTML 5; 

* Editor we   asat en la tècnica d’arrossegament de la gota; 

* allotja el lloc en servidors personals, en la seguretat i confidencialitat de les dades 

totals; 

* Optimització del lloc per a la posada a disposició en els dispositius mòbils; 

* solucions de comerç electrònic per a la transformació del lloc en una botiga en línia; 

*Els motors de cerca trobaran el seu lloc més fàcilment; 

* Suport tècnic sense aturades. 

 

 

Wix es pot trobar a  http://www.wix.com 

Utilitzar  Wix is possible simplement creant un compte d'usuari o mitjançant el compte de 

Facebook o Google+. 

Si es crea un compte a Wix, el seu nom d'usuari serà la seva adreça de correu electrònic. Trieu 

una clau el més segur possible per a la seguretat del seu compte .. 
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Fig. 1 Finestra per connectar-se a l’aplicació 

 

Immediatament després de connectar a Wix, l'aplicació s'obrirà amb el següent missatge: 

"Benvingut a Wix. Anem a obtenir el seu lloc web en línia avui! ", I el menú principal permet l’ 

accés de totes les seves opcions. 

 

Fig. 2  Menú principal 

 

El menú El meu lloc web enumera tots els llocs construïts fins a aquest moment específic, el 

que permet la seva edició. 

El Menú Plantilles enumera totes les possibles opcions de plantilles predefinides que es poden 

triar per al disseny general del seu lloc personal. 
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El menú Explora conté tres opcions: 

 INSPIRA'T - permet explorar els llocs creats per altres usuaris per a que triï per 

al seu propi lloc web. 

 Característiques - Breument presenta les facilitats ofertes per Wix. 

 Mercat de l'aplicació - afegir aplicacions i serveis populars al seu lloc. 

 

El menú Subscripcions presenta opcions per als costos dels plans que vostè pot comprar per 

millorar el seu propi lloc. Vostè té la possibilitat de comprar un terreny per al lloc de nova 

creació, així com una adreça de correu electrònic personalitzat. 

El menú Ajuda - ofereix tutorials per a l'ús de les facilitats ofertes per Wix, així com l'accés a un 

fòrum d'usuaris de Wix. 

 

L'última opció del menú, tenint com a nom d'identificació de l'usuari, permet: 

* Modificació de les opcions del compte (Configuració del compte). 

* Afegir la informació referent als pagaments i els comptes (Facturació i 

Pagaments). 

*  Llistat d’ informació sobre bons (vals). 

*  Configuració de l'idioma utilitzat en la interfície amb l'usuari. 

*  Sortir / Tancar la  sessió del compte. 

 

 

 

  En la secció Els meus llocs web, premi el botó de Crear el seu lloc web. 

 Triar la plantilla desitjada per al disseny visual de la web. Vostè pot explorar 

totes les plantilles disponibles o només les plantilles en una categoria 
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específica (la categoria es pot triar al menú de la part esquerra de la 

pàgina). 

 Si ha premut el botó Veure, per tal de visualitzar la plantilla actual molt 

més a prop, pot iniciar la seva edició prement el botó Edita, disponible a la 

part superior de la pàgina. Si ha premut el botó Edita, es posarà en marxa 

l'editor d'HTML, el que permet la personalització de les seccions de les 

plantilles. Un vídeo tutorial es posarà en marxa de forma automàtica, 

presentant la forma en què es pot treballar amb aquest editor. 

 

 

Per exemplificar la forma en què vostè pot fer la personalització d'una plantilla, hem triat la 

categoria Comunitat i Educació, la plantilla escola d'idiomes. 

 

Fig. 3 Escollir la plantilla 
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L'editor HTML conté dos menús, un horitzontal col·locat a la part superior de la pàgina i una 

vertical, col·locat a la part inferior esquerra de la pàgina. 

 

 

Fig 4.   Menú horitzontal 

 

 

El menú superior conté opcions per: 

  L’elecci  de la versi  del lloc: per a l’ordinador           , i respectivament per a 

dispositius mòbils 

  L'elecció de la pàgina que vam triar per editar (l'opció de pàgina). 

 Les possibilitats de recerca, desfer i refer, copiar, moure. 

 Les opcions per mostrar les línies d'ajut i governants.  

 

 

 

 Les opcions per pre-visualització, l'estalvi, la publicació i l'accés al Centre 

d'Ajuda. 
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Triem la pàgina desitjada al menú superior, seleccionant l'element corresponent de la llista 

existent al botó de pàgina. Una opció alternativa és pressionar el botó del menú 

vertical i després triar la pàgina desitjada al menú que apareix. 

 

 

Fig 5. Menú Pàgines 

 

El menú Pàgines permet el canvi de la jerarquia de les pàgines i el seu re ordenament, així com 

l'addició de noves pàgines. 

 

IMPORTANT: seleccionant l'opció Configuració i SEO podem restringir l'accés dels visitants a 

una determinada pàgina, permetent només l'accés dels membres o l'accés mitjançant una 

contrasenya (Pàgina 
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Privacitat). A més, podem definir un títol, una descripció i les paraules clau per tal de facilitar 

l'índex d'una pàgina pels motors de cerca.. 

Podem personalitzar la pàgina seleccionada mitjançant l'edició dels títols, els lemes i 

modificar l'aspecte o la forma dels objectes gràfics ori d'un altre tipus. 

Per editar el títol de la pàgina (Lingo | escola d'idiomes) cal clicar i seleccionar al menú 

d'opcions de context Edita el text. Editem el text i després donar-li forma utilitzant les 

opcions de la finestra d'eines que figuren a prop de l'element seleccionat. 

 

 

Fig 5. Editant elements d’un text  

 

Una sèrie de paràmetres de l'aspecte del text pot ser modificat com fonts, mides, colors, 

ressaltats, configuració de pàgina, etc. 
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Els símbols gràfics (formes) poden ser reemplaçats per símbols de la galeria Wix o poden ser 

editats pel canvi del color, de la posició o fent-los girar. 

Les imatges poden ser reemplaçades per altres elegides entre galeries de fotos 

proporcionades per Wix, o per una imatge anteriorment carregada des de l'ordinador. A més, 

es pot editar la imatge modificant la brillantor, el contrast, l'orientació, l'addició de marcs, 

textos, aplicar alguns filtres. 

Procedint com s'ha esmentat anteriorment, podem particularitzar cada element en cada 

pàgina del lloc. 

 

 

Accedim a l'opció                del menú vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Menú Diseny 

 

Podem canviar el fons de la pàgina (opció Fons), la gamma de colors utilitzats per als elements 

de la pàgina d'opcions (colors), així com les fonts. És possible crear la seva pròpia gamma de 

colors, així com la modificació de l'estil de cada títol o element del menú. 
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Inserció de nous elements es pot fer des del menú Afegir, s'accedeix prement el botó al menú 

vertical. 

 

El menú Afegir permet la inserci  d’un ampli ventall 

d’elements: 

 

 Text 

 

 Imatges 

 

 Galeries d imatges 

 

 Elements  multimèdia (vídeo, àudio, 
documents, reproducció  àudio  etc) 

 
 Formes i  línies 

 

 Menús i  botons 

 

 Blocs 

 

 Botiga virtual  

 Plug-ins per a la integració de xarxes 
socials (com la inserció de comentaris de 
Facebook o Twitter 

 
 Aplicacions 

 Llistes 

 
Fig. 7 Menú Afegir 
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Suposant que el nostre lloc està finalitzat, seria ideal per optimitzar-lo amb la finalitat de ser 

visualitzat correctament en qualsevol dispositiu mòbil. Això pot significar, en primer lloc 

canviar la mida i la reordenació dels elements de la pàgina a la reducció de la mida dels 

dispositius mòbils. 

En prémer el botó              de menú superior permet el pas a l'editor de la versió mòbil del 

nostre lloc. Seguim ara mitjançant l'edició de cada element de la pàgina, Procedint d'una 

manera similar amb el descrit per a la versió d'escriptori 

 

IMPORTANT: Guardeu el progrés aconseguit en la construcció del lloc tan sovint com sigui 

possible, per tal d'evitar la pèrdua accidental del seu treball. 

 

 Les modificacions realitzades a la plantilla inicial no seran visibles en línia fins que es prem el 

botó Publicar en el menú a la part superior de la pàgina. El dibuix següent  presenta la finestra 

que apareix després de triar l'opció de publicar el lloc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Publicar el seu lloc online 
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Abans d'acceptar la publicació del lloc, podem modificar les opcions pel que fa a la indexació 

pels motors de cerca i podem activar / desactivar la versió optimitzada per als telèfons mòbils. 

A més, se'ns recorda la direcció en què es va visitar el lloc. 

 

 

 

 

 

 

 

En sortir de l'editor d'HTML es fa obrint la llista Wix (la primera opció del menú superior) i triar 

l'opció Sortir de l'editor. Després de sortir de l'editor, a la finestra del navegador que va a 

carregar la pàgina Els meus llocs. Aquí es pot veure una imatge de la primera pàgina del lloc 

construït, el nom i la direcció i els botons d'Edició del lloc és el pas actualitzar. 

El botó Edita lloc li permetrà tornar a l'edició del lloc i el botó Actualitzar li permetrà la 

compra d'un compte de pagament, que ofereix més opcions i serveis. 
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Basat amb la informació de www.wix.com 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 
International. 

Permissions beyond the scope of this license may be 
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