
 

 

 

Onde terá lugar? Programa 

Que finalidade ten 

este Obradoiro 

A quen vai dirixido? 

Obradoiro  

CREANDO UNHA WEB AUTOXESTIONABLE PARA A VOSA COOPERATIVA! 

Inscrición: 
 

A Xornada ten carácter gratuíto 

Entregarase diploma de asistencia 

Pódeste inscribir facilitando nome, DNI e correo 

electrónico en: 

 

info@eusumo.coop 

981558008 

www.eusumo.coop 
 

Este Obradoiro impartirase nas aulas CeMIT da Xunta de Galicia, onde os 
asistentes utilizarán equipos informáticos durante as dúas sesións para 
interiorizar os conceptos dunha maneira máis práctica e visual. 
 
 
_ Día 10, Creación de páxinas web e blogs . Módulo 1 
Sesión formativa de 3 horas. 
Formador: Consuelo Luces, Consultora de Comunicación en 
Eosa Consultores 
 

_11:30 h - 14:30 h. Contido: 

 Benvida e presentación da Rede Eusumo 

 Creación de blogs e webs "autoeditables" e "autoxestionables" 
(nivel básico): 

- Conceptos básicos 
- Wordpress.com e wordpress.org 
- Instalación de Wordpress 
- Instalación dun “Tema” wordpress 

 
 
 
_ Día 11, Creación de páxinas web e blogs. Módulo 2 
Sesión formativa de 3 horas 
Formador: Consuelo Luces, Consultora de Comunicación en 
Eosa Consultores 
 

_16:00 h - 19:00 h. Contido: 

 Creación de blogs e webs "autoeditables" e "autoxestionables" 
(nivel básico) : 

- Xeración de contido en wordpress 
- Instalación e uso de plugins en wordpress 

10 e 11 de febreiro de 2015 
Ourense 
 
Aulas CeMIT de Ourense 
Rúa do Progreso, 44,  

32003 Ourense 

Este obradoiro de carácter práctico vai 
enfocado a que os participantes poidan 
deseñar o seu propio Blog ou Website, a 
través do software libre Wordpress, coa  
finalidade de mellorar a comunicación da 
súa cooperativa e aumentar a súa 
visibilidade. Entre os obxectivos que se 
perseguen con este taller destacan: 

 
- Mellorar a comunicación e visibilidade da 

súa cooperativa. 
- Ordenar a identidade gráfica da 

cooperativa. 
- Homoxeneidade na representación visual 

da cooperativa. 
- Actualizar a imaxe. 
- Crear ou mellorar o posicionamento da 

cooperativa. 
- Abrir novos canles de comunicación a 

través de internet. 
 

Está dirixido a todas aquelas 
persoas interesadas en coñecer 
as diferentes estratexias, técnicas 
e ferramentas web 2.0 para 
mellorar a súa comunicación e 
aumentar a súa visibilidade. 


