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1. Instal·lació XAMPP  

Per començar, s’ha d’instal·lar XAMPP que és un servidor independent de plataforma de 

software lliure.  Permet instal·lar de manera senzilla Apache a l’ordinador sense importar el 

sistema operatiu (Linux, Windows, MAC, Solaris). A més, inclou servidors de bases de dades 

com MySQL y SQLite amb els seus respectius gestors phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. 

Incorpora també l’intèrpret de PHP i el de Perl, servidors de FTP com ProFTPD o FileZilla FTP 

Serve, etc. entre moltes coses més.  

XAMPP és una eina de desenvolupament que permet provar el treball fet (pàgines web, 

programació per exemple) a l’ordinador sense necessitat de tenir accés a Internet. 

S’ha de clicar en aquesta icona: 

 

A continuació, els passos per instal·lar XAMPP: 
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Una vegada instal·lat XAMPP, obrim el Control Panel de XAMPP: 

 

El següent pas és iniciar Apache i MySQL per poder activar la base de dades de la web i fer 

funcionar el servidor local per poder accedir-hi: 
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Si els serveis s’inicien correctament hauran de mostrar-se en verd: 

 

En cas de que no s’iniciï l’Apache s’han de seguir els passos següents: 

Clicar al botó Config del servei Apache, i seleccionar l’arxiu httpd.conf on s’han de canviar dues 

sentencies: 

 

On diu ServerName localhost:80, ha de modificar-se per ServerName localhost:8080 
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On diu Listen 80, ha de modificar-se per Listen 8080 

 

I guardar l’arxiu httpd.conf 

Després tornar a clicar al botó Config del servei Apache, i seleccionar l’arxiu httpd-ssl.conf: 

On diu Listen 443, ha de modificar-se per Listen 4430 

 

On diu <VirtualHost _default_:443>, ha de modificar-se per <VirtualHost _default_:4430> 

 

I guardar l’arxiu httpd-ssl.conf 

Per últim, reiniciar el servei Apache del Control Panel del XAMPP (Stop- Start). 
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2. Creació base de dades i usuari de la web 

S’ha de crear una base de dades i afegir un usuari, accedint a http://localhost/phpmyadmin 

 

Nueva Crear base de datos. Es dóna el nom per la base de dades i es clica Crear. 

 

S’afegeix la base de dades en el menú de l’esquerra. A continuació es crea l’usuari desde 

Privilegios, al menú de la part superior, i es dóna un nom, servidor i contrasenya, així com 

també se li atorguen tots els privilegis ja que es crea un usuari superadmin. I es clica en 

Continuar. 

 

http://localhost/phpmyadmin
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3. Instal·lació de Joomla 

Per començar, s’ha de fer la descàrrega del Joomla d’Internet. La carpeta descarregada s’ha 

d’ubicar en C:\xampp\htdocs  i es canvia el nom de la carpeta pel que es desitgi. 

 

 

Per continuar amb l’instal·lació, s’accedeix a http://localhost/ModoArcade2 que ens mostrarà la 

configuració principal de la web. S’ha d’escriure el nom pel lloc web, un correu de 

l’administrador, un nom d’usuari i la contrasenya, els mateixos que els escollits per la base de 

dades. Es clica en Siguiente. 

 

 

 

 

http://localhost/ModoArcade2
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En la secció Base de dades s’omple tal i com està a l’imatge i es clica en Siguiente: 

 

Al tercer pas d’informació general es deixa tot per defecte: 
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Una vegada instal·lat Joomla a l’equip es procedirà a eliminar la carpeta d’instal·lació per 

esborrar arxius innecessaris mediant el bitó que ens mostra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guia de desenvolupament de la web “Modo Arcade”      11 
 

4. Explicació de la creació dels continguts de la web 

4.1 Login panell de control 

Per accedir al panell de configuració de la web de Modo Arcade s’ha d’accedir a 

http://localhost/ModoArcade/administrator/ i s’introdueixen les credencials d’inici que es van 

escollir en la instal·lació de Joomla i es clica en Acceder: 

 

La pantalla que es mostrarà al accedir és el Panel de control de la web on es pot editar tot el 

contingut. 

 

4.2 Plantilla 

Per donar-li estil a la web s’ha utilitzat una plantilla. Aquesta plantilla és gratuïta i ha sigut 

descarregada d’Internet desde http://ijoomlatemplates.com/gamer-joomla-3.0-free-template/ 

Una vegada descarregada la plantilla anomenada ijoomla06 s’ha d’ubicar en la ruta: 

C:\xampp\htdocs\ModoArcade\templates 

 

Per aplicar la plantilla a la web, es clica en Panel de control de la web: Extensiones  Gestor 

de plantillas i s’assigna la plantilla ijoomla06 per defecte:  

 

http://localhost/ModoArcade/administrator/
http://ijoomlatemplates.com/gamer-joomla-3.0-free-template/
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Una vegada es té assignada la plantilla es va optar per modificar alguns elements per tal de 

seguir l’estil determinat en el Manuel d’identitat visual (Veure annex 2 de la memòria: “Manual 

d’identitat visual”), seguit el mateix estil que el logotip de la marca Modo Arcade. S’han utilitzat 

colors vermell, gris, negre i blanc principalment. 

En quant a les fonts de la web, cal dir que són diferents a la del logotip, però això no és 

inconvenient ja que es respecten els colors corporatius i fent un anàlisis d’altres webs de 

marques molt conegudes no és indispensable que siguin les mateixes entre la web i el logotip, 

ja que algunes fonts poden ser molt adequades per la marca però no ser-ho tant per llegir-les a 

una pàgina web.   

Per canviar la font de la pàgina web, es van ubicar les fonts gratuïtes escollides i 

descarregades d’Internet desde http://www.dafont.com/es/theme.php?cat=303&page=9 en la 

ruta C:\xampp\htdocs\ModoArcade\templates\ijoomla06\fonts i es va editar el CSS de la 

plantilla per substituir la font inicial que portava la plantilla, per aquestes fonts noves. 

Per afegir el logo creat exclusivament per Modo Arcade, s’ha d’ubicar la imatge en la ruta: 

C:\xampp\htdocs\ModoArcade\templates\ijoomla06\images 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dafont.com/es/theme.php?cat=303&page=9
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4.3 Gestors de contingut 

Per crear un menú es clica en Menús  Gestor de menú. Es parteix del menú creat per defecte 

i es modifica creant varis elements nous pel menú: 

 Inicio 

 Quienes somos 

 Noticias 

 Eventos 

 Contacto 

Per cada un dels elements del menú, es crea una categoria en Contenido  Gestor de 

Categorías amb el mateix nom per associar els diferents articles.  

Un article és una publicació que mostra un contingut tipus text, imatges, vídeos... etc. Per crear 

un article es clica en Contenido  Gestor de artículos. 

Quan es creen els diferents articles i mòduls s’associen a aquestes categories: 

 

Una extensió és un contingut addicional als que porta el nostre Joomla. Per afegir una extensió 

es clica en Extensiones  Gestor de extensiones. 

 

Un plugin és un complement o aplicació que es relaciona amb altra per aportar una funció 

nova. Per afegir una extensió es clica en Extensiones  Gestor de plugins. Per exemple a la 

web de Modo Arcade hi ha els següents plugins gratuïts, descarregats d’Internet desde 

http://extensions.joomla.org/ 

http://extensions.joomla.org/
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 jQuery Easy, una biblioteca de JavaScript que permet simplificar la manera 

d’interactuar amb es documents HTML, manipular l’arbre DOM, manipular events, 

desenvolupar animacions i agregar interacció amb la tècnica AJAX a pàgines web. 

 Load Form Maker: Permet carregar una funció en complement que permet crear i editar 

formularis per afegir-los a la web. 

Un mòdul pot incloure diferents tipus de continguts i s’instal·len, creen o editen mediant 

l’administrador de Joomla. Per crear un mòdul es clica en Extensiones  Gestor de módulos. 

Per exemple a la web de Modo Arcade hi ha els següents mòduls gratuïts, descarregats 

d’Internet desde http://extensions.joomla.org/ 

 JE 3D SliceBox que és el slide que es mostra a la pàgina d’inici de Modo Arcade. Se li 

van afegir les imatges que es volen mostrar en ell. 

 News calendar, que és el calendari que es mostra a la pàgina d’inici de Modo Arcade i 

que mostra els esdeveniments creats, ja que està relacionat amb els articles de la 

categoria Eventos. 

 Form Maker Module, que permet mostrar el formulari creat i editat mitjançant el plugin 

Load Form Maker. 

 

El gestor multimèdia serveix fer afegir contingut com imatges i vídeos en la web. Per accedir-hi 

es clica en Contenido  Gestor multimèdia 

 

 

 

 

 

 

http://localhost/ModoArcade/administrator/index.php?option=com_plugins&task=plugin.edit&extension_id=818
http://extensions.joomla.org/
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