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

Linux Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) 
 

 
 

1.   Com es poden configurar 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 un parell d'opcions perquè us 

resulte més fàcil el maneig de l'ordinador. 

 

 Utilitzant el ratolí 

1 Si el que voleu és escoltar el so, podeu 
pujar el volum en la icona del volum (a 
dalt a l'esquerra). Us recomanem que 
tingueu algun tipus de so (cançó o 
similar) sonant per a poder regular el 
volum de forma adequada. Vegeu la 
figura 1. 

Utilitzant el teclat 

Si el que voleu és escoltar el so, 
podeu pujar el volum: 

• Us recomanem que tingueu 
en marxa algun tipus de so 
(cançó o similar) per a 
poder regular el volum de 
forma adequada. 

• Premeu Alt + F2 i escriviu 
“gnome-volume-control”. 

• Utilitzeu les fletxes dreta i 
esquerra fins que ho 
escolteu correctament. 
Vegeu la figura 2. 

• Utilitzeu la tecla tab per a 
moure-us pels diferents 
apartats del menú, fins a 
posicionar-vos sobre el 
botó Tanca. Llavors premeu 
Retorn. 
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 Utilitzant el ratolí 

2 En canvi, si desitgeu que se us mostren 
els esdeveniments auditius de forma 
visual, haureu de seguir aquests 
passos: 

• Aneu a Sistema, Preferències, 
Tecnologies d'assistència. 

• Marqueu l'opció Activa la 
campana visual del sistema. 
Vegeu la figura 3. Amb això 
aconseguireu que en 
determinades ocasions, per 
exemple, en intentar realitzar 
alguna acció que no està 
permesa, us parpellege la 
pantalla. Si falleu en escriure la 
vostra contrasenya, si intenteu 
esborrar alguna cosa que no 
existeix, etc. 

• Si desactiveu el volum, fent clic 
en la icona del so (a dalt a 
l'esquerra) i marcant el botó 
Silencia, el símbol d'aquest es 
posarà roig quan comence 
algun so nou en el vostre equip. 
Vegeu la figura 4. 

Utilitzant el teclat 

En canvi, si desitgeu que se us 
mostren els esdeveniments 
auditius de forma visual, haureu de 
seguir aquests passos: 

• Premeu Alt + F2, escriviu 
“gnome-at-properties”. 

• Premeu la tecla tab fins que 
se situe sobre l'opció 
Activa la campana visual 
del sistema, llavors premeu 
espai. Premeu Retorn per a 
eixir. Vegeu la figura 3. 

• Si desactiveu el volum, en 
el menú anterior el símbol 
d'aquest (a dalt a 
l'esquerra, vegeu la figura 
2), es posarà roig quan 
comence algun so nou en el 
vostre equip. Vegeu la 
figura 4. Podeu silenciar 
l’equip en el menú anterior, 
prement Alt+F2 i escrivint 
“gnome-at-properties”, 
prement tab i 
posteriorment espai, per a 
marcar l'opció Silencia. 
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-Figura 1- 

 

 

-Figura 2- 
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-Figura 3- 

 

 

 

 

-Figura 4- 


