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GUIA D’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DEBILITAT VISUAL EN 
MOZILLA FIREFOX 3.6.13 

 

Si sou invident o teniu problemes per veure què és el que apareix a la 
pantalla, podeu especificar ràpidament el tipus i la grandària de la font, 
així com els colors del fons i el primer plànol amb els quals voleu que es 
mostren les pàgines web. Aquestes personalitzacions poden resultar-vos 
útils si teniu dificultats de visió, si necessiteu que les fonts siguen més 
grans o que els colors tinguen un contrast alt. 
 

 
A manera d'ajuda, es presenten a continuació els punts que tractarem en 
la guia: 
 

1. Ús del teclat 
a. Dreceres del teclat 
b. Ús dels cursors del teclat per a navegar per les pàgines 
c. Buscar text mentre s’escriu 

2. Tipus i colors 
a. Reemplaçar la tipografia de la pàgina 
b. Fixar una grandària mínima de lletra 
c. Redimensionar el text de les pàgines 
d. Reemplaçar els colors de la pàgina 
e. Ús d'un tema d'alt contrast 

3. Aplicació CLiCk Speak 
4. Annex 

a. Navegació 
b. Pàgina actival 
c. Edició  
d. Cerca  
e. Finestres i pestanyes 
f. Eines 
g. Miscel·lània 
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1. Ús del teclat 
  
  

a. Dreceres del teclat 

Podeu consultar la llista de dreceres del teclat comuns en l'annex que 
es troba al final d’aquest document. 

b. Ús dels cursors del teclat per a navegar per les pàgines 

Usar sempre les tecles del cursor per a navegar dins de les pàgines us 
permet moure-us a través del contingut web com si estiguéreu a 
l'interior d'un editor de lectura només. Podeu usar el teclat per a 
seleccionar contingut web i copiar-lo al porta-retalls. Podeu activar 
aquesta característica en Eines > Opcions, i marqueu l'opció Usa 
sempre les tecles del cursor per a navegar dins de les pàgines.  

Podeu prémer F7 en qualsevol moment per a activar i desactivar 
aquesta característica. Quan premeu F7, Firefox us preguntarà si 
realment voleu activar aquesta característica. Podeu desactivar 
aquesta pregunta si seleccioneu No tornes a mostrar aquest diàleg. 

c. Buscar text mentre s'escriu 

Buscar text mentre s'escriu us permet navegar ràpidament pel text o 
l’enllaç d'una pàgina web. Aquesta característica té dues maneres: 
premeu / i comenceu a escriure per buscar en tot el text de la pàgina, o 
bé premeu ' abans de la cadena que cal buscar per a fer-ho només en 
els enllaços. Firefox ressaltarà el text o enllaç que coincidisquen amb la 
recerca a mesura que escriviu.   

Les dreceres del teclat següents controlen aquesta característica:  

• Escriviu més caràcters per afinar la recerca. Firefox ressaltarà el 
text següent o l’enllaç coincident, o us avisarà si no hi ha cap 
coincidència.  
• Premeu Control + G o F3 per trobar la propera cadena de recerca.  
• Premeu Control + Maj + G o Maj + F3 per trobar la cadena de 
recerca anterior. 
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• Premeu esborra per eliminar l'últim caràcter que heu escrit. 
Firefox tornarà al text prèviament ressaltat.  

• Premeu Esc per cancel·lar la recerca. També podeu cancel·lar la 
recerca en canviar el focus, o simplement podeu esperar fins a 
aconseguir el temps de caducitat. 

Podeu canviar el comportament predeterminat d'aquesta característica 
en Eines > Opcions. Obriu el panell Avançat, seleccioneu la pestanya 
General i marqueu l'opció Cerca text mentre s'escriu. Si aquesta opció 
ja està marcada, podeu començar a escriure en qualsevol moment per 
iniciar automàticament la cerca en el text. En forma predeterminada, 
les recerques automàtiques examinen tot el text de la pàgina. De totes 
maneres, podreu prémer ' o / per començar a buscar d’una manera o 
de l'altra.  

Podeu usar aquesta característica per a accedir als botons, les caixes de 
text i altres controls dels formularis. Busca el text que precedeix 
immediatament al control del formulari que cerques i prem Tab. En 
prémer Tab, la recerca acaba automàticament i fixa el focus en el camp 
o botó de formulari següent després del text ressaltat. 

2. Tipus i colors   

a. Reemplaçar la tipografia de la pàgina 

Alguns llocs web mostren el text amb tipografia que resulta difícil de 
llegir. Altres llocs poden basar-se en els tipus de lletra predeterminats 
del navegador. Podeu configurar els vostres tipus de lletra 
predeterminats en Eines > Opcions. Seleccioneu el panell Contingut i 
després seleccioneu un tipus i una grandària de lletra en la secció Tipus 
i colors. 

Podeu definir tipus de lletra predeterminats per a diferents estils –
inclosos Serif, Sans-serif i monoespaiat– en pressionar el botó 
Avançades. No obstant això, moltes pàgines web defineixen els seus 
propis tipus de lletra i, per tant, la vostra selecció no farà efecte en 
aquestes pàgines. Per reemplaçar la tipografia definida per a aquestes 
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pàgines, desmarqueu l'opció Permet a les pàgines seleccionar els seus 
propis tipus de lletra, en comptes de la meva selecció anterior. 

Observa que algunes pàgines web poden mostrar-se de manera 
incorrecta, segons la tipografia predeterminada que hàgeu triat. 

b. Fixar una grandària mínima de lletra 

Alguns llocs web mostren el text en grandària massa petita per a llegir 
còmodament. Per a fer que aquestes pàgines siguen més fàcils de 
llegir, podeu definir una grandària mínima de lletra. Quan les pàgines 
web intenten mostrar text menor que aquesta grandària, Firefox 
engrandirà el text a la mida que hàgeu escollit.  

Per a establir una grandària de lletra mínima, aneu a Eines > Opcions i 
seleccioneu el panell Contingut, feu clic en el botó Avançades en la 
secció Tipus i colors. Podeu definir una grandària de lletra en el menú 
desplegable. 

Observeu que algunes pàgines web poden mostrar-se de manera 
incorrecta, segons la grandària mínima de lletra que hàgeu triat. 

c. Redimensionar el text de les pàgines 

Les dreceres del teclat següents us permetran modificar la grandària 
del text:  

• Premeu Control + + per augmentar la grandària del text.  
• Premeu Control + - per disminuir la grandària del text.  
• Premeu Control + 0 per restablir la grandària del text originària 
de la pàgina web.  

Observeu que algunes pàgines web poden mostrar-se de manera 
incorrecta si augmenteu o disminuïu la grandària del text. 
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d. Reemplaçar els colors de la pàgina 

Alguns llocs web poden mostrar colors de text i fons que són difícils de 
llegir, i uns altres poden basar-se en els colors predeterminats del 
navegador. Podeu definir els colors predeterminats en Eines > Opcions, 
seleccioneu el panell Contingut i després feu clic en el botó Acoloreix 
de la secció Tipografia i colors. Podeu definir colors predeterminats per 
al text i fons, així com per als enllaços visitats i no visitats. També 
podeu especificar si es subratllen els enllaços.  

No obstant això, moltes pàgines web defineixen els seus propis colors i, 
per tant, les opcions que hàgeu seleccionat no faran efecte. Per 
reemplaçar els colors definits per les pàgines web, desmarqueu l'opció 
Permet a les pàgines seleccionar els seus propis colors, en comptes de 
la meva selecció anterior. 

e. Ús d'un tema d'alt contrast 

Firefox detecta automàticament si esteu usant un tema d'alt contrast i 
ho mostra tot en el vostre esquema de color d'alt contrast. Això preval 
sobre qualsevol altra configuració del navegador o de les pàgines web, i 
afecta la interfície de Firefox en si mateixa (tots els menús, les finestres 
i les caixes de diàleg) i el contingut de qualsevol pàgina web que visites. 

Per usar un tema d'alt contrast, aneu al menú Inici > Panell de control > 
Opcions d'accessibilitat > Pantalla i marqueu l'opció Utilitza contrast 
alt. 

3. Aplicació CLiCk Speak 
 

CLiCk Speak és part del paquet ofimàtic CLC-4-TTS, al qual també 
pertany Fire Vox, i el seu treball consisteix a llegir, amb veu clara i 
audible, les pàgines que visiteu. Podeu indicar-hi mitjançant el menú 
contextual que llija una frase que heu seleccionat o fer clic en un botó 
de la barra d’eines per tal que llija tota la pàgina. Fire Vox va ser creat 
pensant en persones amb deficiències visuals o dislèxia. 
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Figura 1 

L'enllaç de descàrrega de l'aplicació és: 

http://clickspeak.clcworld.net/clickspeak_bundle_v1.6_release.xpi 

4. Annex 

a. Navegació 
 

Anterior Alt + fletxa esquerra 
Següent Alt + fletxa dreta 
Inici Alt + Inici 
Obrir arxiu Control + O 
Recarregar F5 

Control + R 
Recarregar [anul·lar cau 
(caché)] 

Control + F5 
Control + majúscules 
+ R 

Parar Esc 
 

b. Pàgina activa 
 

Anar al final de la pàgina Fi 
Anar al principi de la pàgina Inici 
Passar al marc següent F6 
Passar al marc anterior Majúscules + F6 
Codi font de la pàgina Control + U 
Imprimir Control + P 
Desar pàgina com a Control + S 
Reduir grandària del text Control + - 
Augmentar grandària del text Control + +  
Restaurar grandària del text Control + 0 

 

http://clickspeak.clcworld.net/clickspeak_bundle_v1.6_release.xpi�
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c. Edició 
 

Copiar Control + C 
Retallar Control + X 
Esborrar Supr 
Apegar Control + V 
Refer Control + I 
Seleccionar-ho tot Control + A 
Desfer Control + Z 

 

d. Cerca 
 

Cercar Control + F 
Cercar novament F3 

Control + G 
Cercar enllaços mentre s’escriu ‘ 
Cercar text mentre s’escriu / 
Cercar anterior Majúscules + 

F3 
Cercar en la web Control + K 

Control + E 

 

e. Finestres i pestanyes 
 

Tancar pestanya Control + W 
Control + F4 

Tancar finestra Control + 
majúscules + W 
Alt + F4  

Moure pestanya a l'esquerra (quan 
la pestanya és el focus) 

Control + fletxa 
esquerra 
Control + fletxa 
amunt 

Moure pestanya a la dreta (quan la 
pestanya és el focus) 

Control + fletxa 
dreta 
Control + fletxa 
avall 

Moure pestanya a l’Inici 
(quan la pestanya és el focus) 

Control + Inici 

Moure pestanya al final 
(quan la pestanya és el focus) 

Control + Fi 

Nova pestanya Control + T 
Nova finestra Control + N 
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Pestanya següent Control + Tab 
Control + Av Pàg 

Obrir l’adreça en una nova finestra 
(des de la barra d’adreces o la 
barra de cerca) 

Alt + Retorn 

Pestanya anterior  Control + 
majúscules + Tab 
Control + Re Pàg 

Desfer l’acció de tancar l’última 
pestanya 

Control + 
majúscules + T        

Seleccionar pestanya (d’1 a 8) Control + (1 to 8) 
Seleccionar l’última pestanya Control + 9 

 

f. Eines 
 

Afegir als marcadors totes les 
pestanyes 

Control + majúscules + 
D  

Afegir als marcadors aquesta pàgina Control + D  
Marcadors Control + B  

Control + I 
Mode del cursor F7 
Descàrregues Control + J 
Historial Control + H   
Netejar dades privades Control + majúscules + 

Supr 
Consola d’errors Control + majúscules + 

J 
 

g. Miscel·lània 
 

Completar l’adreça amb “.com” Control + Retorn 
Completar l’adreça amb “.net” Majúscules + Retorn 
Completar l’adreça amb “.org” Control + majúscules + 

Retorn 
Eliminar l’entrada d’autoemplenar 
seleccionada 

Supr 

Pantalla completa F11 
Seleccionar la barra d’adreces Alt + D 

Control + L 
Seleccionar i administrar els motors 
de cerca (quan la barra de cerca té el 
focus) 

Alt + fletxa amunt 
Alt + fletxa avall 
F4 
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