
Manual Práctico 



 Qué é un Blog? 
 Seguir o Blog 
 Deixar un Comentario 
 Publicar no Blog: 
 1.- Acceso 
 2.- Crear Conta 
 3.- Escribir no Blog 

• 3.1.- Entrar có nome de usuario e contrasinal 
• 3.2.- Crear Entradas (Post) + Normas básicas de 

publicación 
• 3.3.- Subir Imaxes 
• 3.4.- Insertar Vídeos 

 
 
 
 
 
 
 



Un blog ou bitácora é un sitio web, actualizado periódicamente, 
que recolle textos (chamados post) dun ou varios autores, cun 
criterio cronolóxico inverso (aparecendo primeiro o artigo mais 
recente). 

O noso blog: 
http://radioseniorblog.wordpress.com 

http://enredversados.wordpress.com/


Os blogs están incluídos na Web 2.0, un xeito de entender a 
Internet de forma que a organización e o fluir de información 
dependen da conductas das propias persoas que  acceden, 
mediante a súa propia participación na propia construcción, 
con ferramentas máis fáciles e intuitivas. É habitual que os 
blogs conten cunha lista de ligazóns a outros blogs ou websites 
(blogroll) e cun sistema de comentarios, para que os lectores 
poidan establecer “conversa” có autor e entre eles sobre o 
publicado. 
 



Seguir o Blog: 

Abre unha pequena fiestra 
para introducir o enderezo 

electrónico no que se desexa 
recibir as notificacións.  



Deixar un comentario: 



Deixar un comentario: 

Escribir o texto do 
comentario.  

Escribir o teu 
enderezo de correo 

electrónico.  

Escribir o nome 
(asinar o 

comentario).  

Marcar si se quere recibir 
notificacións cos novos 

comentarios que se produzan 

Premer en “Enviar o 
comentario” para 

rematar o proceso. 

Lembra que os comentarios están moderados (non se publican inmediatamente, deben 
ser autorizados polo administrador do blog). 



 
  

1.- Inicio:  
http://es.wordpress.com 



https://wordpress.com/start/delta-discover/user/es 

https://wordpress.com/start/delta-discover/user/es


3.1.- Entrar có nome de usuario e contrasinal 

Tecleamos o nome de 
usuario e contrasinal que 

creamos no rexistro. 

 
Se non lembramos os datos,  

Esta ligazón lévanos a unha pantalla 
de recuperación na que poderemos 

restablecer o contrasinal. 
 

http://www.wordpress.com  

3.- Escribir no Blog 

http://www.wordpress.com/


3.2.- Crear Entradas (Post) 

 
 

• Aquí escribiremos o texto da 
entrada. 

• Debemos ter coidado en NON 
Cortar e Pegar desde Word ou 
outra aplicación ou páxina web.  

• É preferible cortar e pegar 
primeiro ao “Bloc de notas” para 

eliminar marcas de formato. 
 Crearemos ou 

seleccionaremos as 
categorías, orientadas a 
organizar a información 

no blog.  

Se facemos click en Publicar, o post será visible na 
portada do blog. 



A publicación nun blog require unha ética de publicación de 
entradas (ou posts):  

Citar as fontes do contido ou imáxes mediante ligazóns. 

Non utilizar maiúsculas (non “gritar” nun medio escrito) 

Non “ligar” imáxes que aloxadas nun servidor que non sexa o 
noso: O proceso éticamente correcto é a descarga das imáxes ao 
noso equipo e logo subidas ao noso servidor.  

Debemos ter coidado en non cortar/copiar e pegar dende Word 
ou outras aplicacións/webs. É preferible cortar/copiar e pegar 
primeiro ao “Bloc de notas” para eliminar marcas de formato. 



Pulsaremos en el icono para 
que se abra ventana. 

Pulsaremos no icono para 
que abrir a fiestra. 

Ao pulsar en “Añadir 
nueva”, buscar a imaxe 
no noso equipo (disco 

duro, pendrive, …) para 
subila ao Blog 

Tamén existe a opción de copiar 
a dirección de Internet dunha 

imaxe (URL)  

3.3.- Subir Imágenes 

Premendo en “Insertar 
en entrada” rematará o 

proceso. 

Unha vez localizado o 
arquivo, “Subir” (ou 

Upload)  para cargar a 
imaxe.  



Entramos no noso Escritorio/Panel de Administración de WordPress e comezamos 
como se fóramos a escribir unha nova entrada/post… Título, etiquetas, … e 
facemos click no cadro de texto (onde escribiríamos o contido da entrada). 



Abrimos outra pestaña no navegador, entramos en Youtube e buscamos o video 
que queremos insertar na entrada.  
Se facemos clic na pestaña “Compartir” e logo en “Insertar”, obtemos un código 
en azul y unas cuantas opciones que podrás marcar o desmarcar según creas 
conveniente. 

Copiamos o código do video 
(có botón dereito, menú 
contextual, opción de “Copiar”, 
por exemplo) de Youtube e 
regresamos a WordPress.  



De volta na entrada de WordPress, facemos click co botón dereito do rato no lugar 
do post onde queremos que apareza o video e pegamos o código. 

Lembra facer 
click en 

“Publicar” (ou 
“Actualizar” se 
estás editando) 

e rematará o 
proceso. 
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