Tema 3: Creación dunha páxina baseada en padróns.

Como dixemos ao comezo da formación imos tratar de acadar os coñecementos básicos
para construír a nosa páxina web, neste caso orientada a presentación dun traballo.

Imos facelo a través do que se coñece como padróns ou modelos (“templates” en inglés).

Ao igual que pode suceder con outro tipo de documentos, como por exemplo un
documento de texto en Word, temos a posibilidade de crealo desde un documento
totalmente en branco ou ben o programa ofértanos unha serie de padróns onde
escollendo varios parámetros e modificando certas opcións básicas podemos comezar a
traballar e ter o documento en pouco tempo, agás o que nos leve introducir a información.

Os padróns ou modelos para crear páxinas web existen desde fai bastante anos. Os
primeiros destes modelos estaban orientados exclusivamente a creación de “blogs” ou
bitácoras e permitían moi poucas, por non dicir ningunha modificación que non fora a
introdución de texto ou arquivos de imaxe.

Blog creado en Blogger no ano 2003

Na actualidade estas páxinas de creación de de bitácoras foron evolucionando cara a
creación de contidos web máis amplos así como foron aparecendo outras xa desde un
principio destinadas a creación de web propiamente ditas.

Como todo estes modelos foron evolucionando favorablemente durante estes anos pero é
desde fai relativamente pouco coa integración do HTML5 cando conseguiron mellorar
notablemente na súa calidade, funcionalidade e facilidade de uso.

Como podemos saber se o padrón que imos empregar é HTML5?
Practicamente todos, por non dicir todos, os modelos que ides atopar nas principais
plataformas de creación de webs son HTML5 pero para estar seguros de que é así basta
con consultar o código HTML da páxina.

Para isto só temos facer “clic” co botón dereito do rato enriba da páxina e seleccionar “ver

código fonte”. De xeito inmediato abrirase unha nova páxina con todo o código HTML sen
interpretar.
Se a primeira liña deste código é <!DOCTYPE html> entón non hai dúbida, é HTML5.

Cunha simple procura na rede podemos atopar moitas páxinas de padróns, todas elas
moi actualizadas e válida, o que é mellor, con gran oferta deses modelos totalmente de
balde.

A meirande destas webs que ofertan padróns están de xeito prioritario orientadas ao
traballo empresarial mesmo ata a creación mediante estes padróns de tendas en liña.
Podemos salientar entre las as máis coñecidas:

https://www.1and1.es/
https://es.wix.com/

Antes falabamos da creación de bitácoras e unha das plataformas pioneiras en ofrecer
padróns mordernos e atractivos foi Wordpress. (https://es.wordpress.com/) ( Eles
chámalles “temas” e na actualidade ofrecer tres posibilidades de “temas”
•

Para crear unha bitácora, orientado a creación dun espazo web para actualización
periódica

•

Para crear unha páxina web, orientado a creación dunha páxina web como as que
estamos interesados nos en traballar

•

Para crear un porfolio, orientado cara os creadores gráficos, aínda que en
determinados casos podería ser interesante para nós tamén.

Precisamente é esta plataforma a escollida nesta formación para achegarnos a creación

dunha páxina web na que poder presentar os traballos requiridos en HTML5.

O primeiro paso ao acceder a Wordpress e tras premer en “comezar” será decidir que tipo
de proxecto imos comezar. Xa comentamos as tres opciós que nos oferta e nos
escolleremos a creación dun sitio web (a opción do medio) xa que ademais de ser a que
nos interesa é a que máis opcións de personalización, actualización e modificación ten.

Tras seleccionar esta opción os seguintes pasos son doados, tanto como inserir o que
será ou dominio da nosa páxina (paso 2) e premer en “de balde” (paso 3) para chegar ata
a derradeira pantalla, que é onde creamos a nosa conta, que despois nos servirá para
acceder e seguir traballando na web que estamos a crear.

Unha vez rematados estes doados pasos xa estamos dentro do que é a pantalla principal
de traballo de Wordpress.

Esta é a base de operacións principal de todo o traballo en Wordpress e temos que
coñecela. Como vedes está moi orientada a interacción con outros usuarios ou visitantes
da futura web. Isto débese en gran medida a que como dixemos Worpress en orixe
estaba orientada de xeito exclusivo as bitácoras.

Na esquerda da pantalla temos a columna de control, que dependendo da sección na que
premamos fará que cambie a parte dereita desta pantalla e que é onde realizaremos os
cambios e modificacións precisos.

Imos salientar a continuación os máis fundamentais.

“Ver sitio” amosa na parte dereita da pantalla o resultado final da nosa páxina en tempo
real.

“Páxinas do sitio” lévanos a sección onde creamos e modificamos as páxinas web. Non
esquezamos que un sitio web son varias “páxinas web” enlazadas entre elas

En “temas” accedemos tanto a páxina onde Worpress nos permite cambiar de tema tan
facilmente como queiramos (sempre conservando contidos e estruturas da web), e se
prememos en “personalizar” accedemos a sección que nos permitirá personalizar ese
tema en concreto, como cambiar as fontes (tipo de letra), cambiar as imaxes de portada,
etc.

O apartado “medios” ten a función de xestor de contidos. Aquí subimos as imaxes, vídeos
e resto de documentos que imos empregar para traballar na web.

En “axustes” configuramos aspectos básicos da páxina non relativos aos contidos ou
programación, como zona horaria onde estamos, título da páxina, lingua, privacidade, etc.

NOTA: A medida que imos avanzado na creación da páxina observaredes que non
imos detallar como facer polo miúdo cada un dos pasos, xa que moitos son de
sobra coñecidos por vos e isto ademais complementase con que a plataforma e
moi doada de empregar. Por iso imos centrarnos nas cousas realmente novas e
non tan obvias.
Se algún de vos ten CALQUERA dúbida sobre como realizar algunha cousa na
creación da web pregámosvos que accedades ao FORO DE NOVAS para expoñer a
dúbida e así poder resolvela para todos.

PASO 1: Escollendo o padrón

Imos comezar polo máis fundamental, a elección do tema ou padrón que imos empregar.
Como dixemos hai que premer enriba da palabra “TEMAS” para acceder a esta sección
que amosaranos esta pantalla:

Wordpress ofrece practicamente unha infinidade de temas, moitos de pago pero moitos
tamén de balde.
Cando escollemos un tema temos que ter en conta unha cousa fundamental:
escolleremos un que teña aspecto de web, xa que é o obxectivo da formación. Como xa
dixemos varias veces Wordpress orixinariamente é unha plataforma para bitácoras polo
que moitos teñen ese aspecto aínda estando no apartado de webs.

Para desenvolver esta formación seleccionamos o tema nomeado “KARUNA” xa que
presenta unha atractiva e sinxela estrutura tipo web:

•

Índice das páxinas no apartado superior

•

Ampla imaxe de cabeceira

•

Formulario básico de contacto

Ao premer no tema desexado de xeito automático accedemos a outra páxina onde nos
detalla polo miúdo as características do padrón escollido e onde nos ofrece a posiblidade
de activalo mediante este botón:

PASO 2: Personalizando o padrón
Unha vez activado o tema e de volta na “base de operacións” da nosa web
recomendamos personalizar de xeito básico o padrón para sentirnos cómodos mentres
traballamos con el. Non sentilo como algo alleo durante todo o proceso.

Para acceder a esta área na que personalizamos os temas prememos en “personalizar”
no botón “temas” que xa coñecemos que amosaranos estas opcións. Todas elas moi
doadas de personalizar.

Recomendamos cambiar a foto de portada por unha desexada por nós, cambiar a
tipografía se e que o desexamos, engadir un título, etc

Tal e como fixemos aquí

Unha vez realizados estes pequenos cambios non podemos esquecer NUNCA premer en
“GARDAR E PUBLICAR”, que se atopa na esquina superior esquerda. Unha vez
realizado isto podemos avanzar cara o paso 3.

