
Pujar arxiu al servidor ‘Wordpress’ versió 1.0

escrit amb Abiword des de Lubuntu

Pantalles capturades amb Shutter

Navegador Google Chromium

Si us plau no l’imprimeixis, massa imatge i massa pàgina. Gràcies

Procés - esquemàtic

- Tens l’acta en PDF 

- La puges al servidor wordpress 

Passos

1. Entres a l’usuari wordpress, llavors vas a l’opció marcada en vermell, la ‘Dashboard’



2. Dirigeix-te a Mèdia, al menú de la vostra esquerra

Passa a la pàgina següent



3. Ara dones al botonet ‘Afegeix’ per adherir els teus documents.

Aquests documents vigila que tinguin un format d’escriptura agradable.

Un exemple per escriure un Acta:

Acta Comunicacio 19-06-11.pdf

<Tipus de document> <Comissió> <Data>.pdf

Conversió al pujar l’arxiu:

El servidor web converteix els espais blancs en guió, les majúscules en minúscules, els 

accents en coses extranyes, per no parlar de la ‘ñ’ ‘ç’ ‘·’... Evita-ho, entenem aquesta 

limitació i sabem que saps escriure :)

En l’exemple anterior la conversió serà

acta-comunicacio-19-06-11.pdf

Jo utilitzaré 1.pdf perquè és ràpid d’escriure, però molt lamentable per intuïr què hi 

ha dins del document



4. Selecciona els documents que vols pujar, puja’l:

- Ara, des de GNU/Linux només em deixa pujar un a la vegada i després surt d’aquesta 

opció. Això no hauria de ser problema, ja que se suposa que cadascú penja el seu 

document: un.

- En Windows he pogut seleccionar varis documents (no contemplat a les imatges 

proporcionades).

A la pantalla que apareix mantens apretat la tecla Ctrl o Control i click a aquells 

documents que vols pujar. Si van seguits, pots seleccionar el primer, mantenir 

premada Shift (la tecla de la fletxa cap amunt) i click a l’últim element; tots els 

intermitjos es seleccionaran -> Si no es pot fer això vol dir que els has de pujar 1 

a 1

Després surten els diversos documents descarregant-se. Seleccionat un enllestit i 

donant a “Mostra” es pot veure la seva direcció al servidor. És molt pràctic amb molts 

documents ja que normalment organitzes els nous elements només, i allà els tens 

tots. Un cop acabes dones a “Guardar canvis”



Si has pogut pujar un arxiu o has sortit de la finestra anterior pots veure la direcció

del document al servidor així. Triple click per seleccionar la direcció! (segona imatge)



5. És important que un cop pujat el document aquest estigui ordenat si es possible.

Tingues molt clar quins documents selecciones i a quina pàgina van.

Per tant, selecciona els nous documents que tens sense adjuntar, adjunta’ls, cerca el 

nom de la pàgina on anirà, prem el botó, selecciona-la i prem el botó ‘Selecciona’ més 

a baix a la dreta

Ja tens el document al servidor i la seva direcció. Ara hauries de donar direcció al 

document a través de la pàgina a la web. Si no has tingut cap error ja pots anar al 

següent document ‘Donar direcció al document amb HTML’.

Si t’has equivocat o vols saber què fer si t’equivoques passa a la següent pàgina



6. Per borrar un o diversos documents:

selecciona aquell/aquells que vols borrar

selecciona a la pestanya ‘Suprimeix definitivament’

prem el botó ‘Aplica'


