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GUIA D'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB 
DEBILITAT AUDITIVA EN L’ENTORN WINDOWS 7 

 
 
 

1.   Com es configuren les opcions per a usuaris sords o que 
tenen problemes per a escoltar els sons que emet el sistema. 
 

Si sou sord o teniu problemes per a escoltar els sons que emet el 

sistema podeu configurar ràpidament les opcions de so de l'assistent 

per a l’accessibilitat. Algunes de les opcions de so són habilitar avisos 

visuals quan el sistema emeta un so i mostrar llegendes de veu i dels 

sons que emet el sistema. 

 

 

 U  tilitzant el ratolí

En el menú Inici : 1 
 

• Seleccioneu Panell de control. 
• Seleccioneu Accessibilitat. 
• Seleccioneu Centre 

d’accessibilitat. 
• Pressioneu Empra textos o 

alternatives visuals per als 

 
sons. 

Utilitzant el teclat 

Feu clic al menú Inici prement 
Control + Esc (o la tecla del logotip 

de Windows ). 
 

• Escriviu “centre 
d’accessibilitat”. 

• Premeu Retorn. 
• Polseu Empra textos o 

alternatives visuals per als 
sons. 
 

O directament: 

• Pressioneu   + U. 
Més Empra textos o 
alternatives visuals per als 
sons. 
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 Utilitzant el ratolí 

2 Les opcions per a seleccionar són: 
 

• Activa les notificacions visuals 
de sons. Aquesta opció 
configura les notificacions de so 
perquè s'executen en iniciar 
una sessió de Windows. Les 
notificacions de so reemplacen 
els sons del sistema per a 
indicacions visuals –com un 
parpelleig de la pantalla– 
perquè l'usuari puga veure les 
alertes del sistema encara que 
no les senta. A més, podeu triar 
com desitgeu que us avisen les 
notificacions de so. 
 

• Activa els subtítols de text per 
als diàlegs llegits. Aquesta 
opció fa que Windows mostre 
subtítols de text en lloc 
d’emetre sons per a indicar 
que s’està realitzant una 
activitat en l’equip (per 
exemple, quan s’inicia o 
finalitza la impressió d’un 
document). 

 
• Activa els subtítols de text per 

als diàlegs llegits. Aquesta 
opció fa que Windows mostre 
subtítols de text en lloc 
d’emetre sons per a indicar 
que s'està realitzant una 
activitat en l'equip (per 
exemple, quan s'inicia o 
finalitza la impressió d'un 
document). 

 
 
 

 

Utilitzant el teclat 

Seleccioneu les opcions que voleu 
mitjançant les fletxes amunt, avall, 
dreta i esquerra. 
 

 

Per a activar l'opció seleccionada, 
feu-ho amb les tecles + (activar) i – 
(desactivar). 

Per a tancar el panell de control:  
Premeu Alt + A,C. 
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Les pantalles de l'assistent per a l’accessibilitat i següents que us 

apareixeran són: 

 

 
- Figura 1 - Centre d’accessibilitat 
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- Figura 2 - Configuració de l'ús d'alternatives visuals 

 

Nota: dins de la configuració també es disposa de les opcions Facilita l'ús de l'equip i 
Facilita el treball amb tasques, que permeten ajustar les opcions d'accessibilitat més 
usades i, fins i tot, que es puguen activar en iniciar la sessió en l’equip: 
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- Figura 3 - Localització en el Centre d'Accessibilitat 

Facilitar l’ús de l’equip (Mayús esq + Alt esq + Impr Pant): 

• Tria un tema de contrast alt. Aquesta opció us permet establir una combinació 
de colors de contrast alt que augmenta el contrast de color d'alguns dels textos 
i imatges que es mostren en la pantalla de l'equip per tal que siguen més nítids 
i fàcils d'identificar. 

• Activa o desactiva el contrast alt quan es pressionen les tecles Alt esq + 
Mayús esq + Impr Pant. Aquesta opció us permet activar o desactivar un tema 
de contrast alt si es pressionen les tecles Alt esq + Mayús esq + Impr Pant. 

• Activa el narrador. Aquesta opció configura el narrador perquè s'execute en 
iniciar una sessió en l'equip. El narrador llig en veu alta el text mostrat en 
pantalla i descriu alguns esdeveniments que es produeixen mentre s’usa 
l'equip. Per a obtenir més informació sobre l'ús del narrador, consulteu Escolta 
el text llegit en veu alta amb el narrador. 

• Activa la descripció d'àudio. Aquesta opció configura la descripció d'àudio 
perquè s'execute en iniciar una sessió en l'equip. Les descripcions d'àudio 
descriuen el que succeeix en els vídeos. 
• Canvia la grandària de textos i icones. Aquesta opció us permet aconseguir 
que el text i altres elements de la pantalla semblen de major grandària i, per 
tant, siguen més fàcils de veure. Per a obtenir més informació, consulteu 
Augmenta o redueix el text de la pantalla. 
• Activa la lupa. Aquesta opció configura la lupa perquè s'execute en iniciar 
una sessió en l'equip. La lupa amplia la part de la pantalla a la qual apunta el 
ratolí i pot ser molt útil per a veure objectes de visualització difícil. Per a obtenir 
més informació sobre l'ús de la lupa, consulteu Amplia els elements mostrats en 
pantalla (lupa). 
• Ajusta el color i la transparència de la vora de les finestres. Aquesta opció 
permet canviar l'aparença de les vores de les finestres perquè resulte més fàcil 
distingir-les. 
• Ajusta els efectes en pantalla. Aquesta opció us permet personalitzar la 
manera en la qual es mostren determinats elements en l'escriptori. 
• Augmenta el gruix del rectangle de focus. Aquesta opció fa més gruixut el 
rectangle que voreja l'element seleccionat en els quadres de diàleg, la qual cosa 
permet distingir-lo millor. 
• Estableix el gruix del cursor que parpelleja. Aquesta opció permet 
augmentar el gruix del cursor que parpelleja en els quadres de diàleg i els 
programes perquè es distingisca millor. 
• Desactiva totes les animacions no necessàries. Aquesta opció desactiva els 
efectes d'animació, com els d'atenuació en tancar les finestres i altres 
elements. 
• Lleva les imatges de fons. Aquesta opció desactiva el contingut superposat 
prescindible i les imatges de fons per a millorar la visibilitat de la pantalla. 
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- Figura 4 - Facilitar l'ús de l'equip 
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Facilitar el treball amb tasques: 

 
• Activa el narrador. Aquesta opció configura el narrador perquè s'execute en 
iniciar una sessió de Windows. El narrador llig en veu alta el text mostrat en 
pantalla i descriu alguns esdeveniments que es produeixen mentre s’usa 
l'equip. Per a obtenir més informació sobre l'ús del narrador, consulteu Escoltar 
el text llegit en veu alta amb el narrador. 
• Lleva les imatges de fons. Aquesta opció desactiva el contingut superposat 
prescindible i les imatges de fons per a millorar la visibilitat de la pantalla. 
• Activa les tecles especials. Aquesta opció configura les tecles especials 
perquè s'executen en iniciar una sessió de Windows. En lloc d'haver de 
pressionar tres tecles alhora (com quan es pressionen simultàniament les tecles 
*Control, *Alt i *Supr per a iniciar una sessió de Windows), es pot usar una sola 
tecla si activeu Tecles especials i ajusteu la configuració. D'aquesta manera, 
podeu pressionar una tecla modificadora i mantenir-la activa fins que es 
pressione una altra tecla. 
• Activa les tecles d'alternança. Aquesta opció configura les tecles d'alternança 
perquè s'executen en iniciar una sessió de Windows. Les tecles d'alternança 
poden reproduir un avís cada vegada que es pressionen les tecles *Bloq Mayús, 
Bloq Num o Bloq Despl. Això us avisarà si pressioneu accidentalment una 
d'aquestes tecles. 
• Activa les tecles filtre. Aquesta opció configura les tecles filtre perquè 
s'executen en iniciar una sessió de Windows. Podeu establir que Windows 
passe per alt les pulsacions que es produeixen en ràpida successió o les que es 
mantenen involuntàriament durant diversos segons. 
• Desactiva totes les animacions no necessàries. Aquesta opció desactiva els 
efectes d'animació, com els efectes d'atenuació en tancar finestres i altres 
elements. 
• Quant temps voleu que es mantinguen oberts els quadres de diàleg de 
notificacions de Windows? Amb aquesta opció, podeu triar quant de temps 
desitgeu que es mostren les notificacions en la pantalla abans que es tanquen. 
• Impedeix que les finestres s'organitzen automàticament en moure-les a la 
vora de la pantalla. Aquesta opció impedeix que canvie la grandària de les 
finestres i que s'acoblen automàticament als costats de la pantalla en moure-
les fins allí. 
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- Figura 5 - Facilitar l'ús amb tasques 

 

 

 

 


