
Informació detallada sobre el taller

En què consisteix el taller?
Els membres de la Fundació puntCAT volem ensenyar-te a utilitzar les eines lliures i 
gratuïtes que hi ha a Internet per tal que tinguis la teua pròpia pàgina web i disposes 
d'un espai propi a la xarxa sota amb el nom que vulguis i la matrícula .cat

Després del taller, qui gestionarà el meu domini?
T'ensenyarem a crear i gestionar el teu web de tal forma que, un cop realitzat el taller, 
tu mateix podràs modificar el que vulguis sense ajuda de la Fundació puntCAT.

Quan i on tindrà lloc?
Dijous, 20 de novembre a les 18.30 hores
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps, Barcelona.

Cal inscriure's? 
Sí, degut a la limitació dels ordinadors disponibles a la sala on farem el taller.

Com puc inscriure'm?
Pregunta a la presona responsable d'aquesta sala, ella et facilitarà un senxill 
qüestionari que has d'omplir i entregar-li de nou. Si ho prefereixes, pots omplir el 
mateix document a l'adreça www.domini.cat/taller.html
No obstant, la teua participació al taller deurà ser confirmada. El 18 de novembre 
t'enviarem des de la Fundació puntCAT un correu electrònic on et direm si 
definitivament tens plaça al taller.

És gratuït el taller?
Sí. Però has de disposar del teu domini .cat per crear la teua pàgina.
Si encara no el tens, registra'l abans de vindre al taller, per tu és més barat!

Quant val un domini .cat?
Si vols participar al taller et facilitem un descompte del 50% en el preu habitual del 
domini, només ho has d'indicar a la casella del formulari on se't pregunta. Amb 
aquesta rebaixa el teu .cat et costarà aproximadament uns 20€ l'any, en funció del 
registrador que escullis i els serveis que li contractes.

Qui m'ho pot registrar?
Ho has de fer tu mateix a través d'algun dels registradors autoritzats. A la pàgina 
www.domini.cat/registrar.html hi ha un llistat amb tots els registradors, tria el que 
més t'agradi en funció dels serveis i els preus que t'ofereix.

Com puc registrar un domini .cat?
Fàcil i ràpidament. Segueix aquestes passes:
1. Tria el registrador que vulguis 
2. Comprova que el nom que vols que tingui el teu domini està lliure
3. Omple el qüestionari que el registrador et demanarà a la seua web
4. Accepta un enllaç que t'arribarà a la teva bústia de correu electrònic

En pocs minuts disposaràs del teu domini .cat! I si vens al taller, el vespre del dia 20 
tindràs el teu espai propi a Internet amb el que vulguis: un bloc, fotos, vídeos...!
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