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GUIA D’ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB 
DEBILITAT VISUAL EN L’ENTORN MAC OS X SNOW 

LEOPARD 
 

 
 

Igual que altres sistemes operatius, MAC OS X Snow Leopard ofereix 

algunes ajudes perquè les persones amb dispacitat física –en aquest 

cas, persones amb deficiència visual o invidents– utilitzant un teclat 

Braille, puguen accedir fàcilment a les aplicacions i eines del sistema 

operatiu. 

 

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

 

1. Recomanacions prèvies davant l’ús del teclat 

2. Com es configuren les opcions per a usuaris invidents o que no veuen 

amb nitidesa el que apareix a la pantalla 

2.1. Ajusts de zoom i pantalla 

2.1.1. Opcions de zoom 

2.1.2. Opcions de pantalla 

2.2. Activació/desactivació de lectura de pantalla integrada 

2.3. Activació de lectura per a l’inici de sessió 

2.4. Configuració de les utilitats per a la lectura de pantalla 

2.4.1. Configuració del cursor que descriu la pantalla 

2.4.2. Configuracions del quadre d'utilitats de VoiceOver 

(aplicació de la lectura de pantalla). 

2.5. Guia d’ordres de VoiceOver 
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1. Recomanacions prèvies davant l’ús del teclat 
 
Si no compteu amb un teclat Mac, també podeu usar un teclat de 

Windows per a aquest sistema operatiu. Les tecles equivalents són les 

següents: 

 

 Tecla de Windows Tecla de Mac 

1 Alt Opció  

2 Inici( ) Ordre  

3 Tecla de majúscules (shift) Shift  

4 Control Control  

5 Bloq Num Bloq Num 
Shift + esborra 

6 Bloq Despl Control + F14 

7 Esc (escape) Esc  

8 Impr Pant ⌘ + Shift/maj + 3 

⌘ + Shift/maj + 4 
 
 

2. Cóm es configuren les opcions per a usuaris invidents o que 
no veuen amb nitidesa el que apareix a la pantalla 

 

Si sou invident o teniu problemes per a veure què és el que apareix a la 

pantalla, disposeu de diverses ajudes i són les següents: 

2.1. Ajusts de zoom i pantalla  

De forma semblant als sistemes Windows, si disposeu d'un ratolí, 

podeu ampliar i reduir el zoom de forma ràpida només mantenint 

premuda la tecla Ordre (⌘) i al mateix temps movent la roda del ratolí 
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per a ajustar el zoom a les vostres necessitats; encara que Snow 

Leopard ofereix altres possibilitats per al teclat, sense necessitat d'usar 

el ratolí. Per a això seguiu els passos següents: 

• Polseu les tecles Opció + Ordre + 8 per a activar o desactivar el 

zoom. 

• Per a acostar, utilitzeu les tecles Opció + Ordre + = (tecla zero o 

igual). 

• Per a allunyar, utilitzeu les tecles Opció + Ordre + - (tecla menys). 

 

Podeu comprovar això accedint al panell d'accés universal. Per a 

això, seguiu els passos següents: 

• Clic sobre el menú d'Apple  i després sobre Preferències del 

sistema (vegeu la figura 1). 

 
-Figura 1- 

• En la part inferior esquerra seleccioneu Accés universal  (vegeu 

la indicació en la figura 2). 
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-Figura 2- 

• Apareixerà una pantalla com aquesta (assegureu-vos que l'opció 

Sí davall de la paraula zoom estiga marcada): 

 
-Figura 3- 
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2.1.1. Opcions de zoom  

Una vegada activat el zoom, podeu configurar-lo d'acord amb les 

vostres necessitats polsant sobre el botó Opcions (vegeu la figura 3). 

Podeu triar entre les opcions següents: 

- Mostra el rectangle de previsualització en reduir.  

- Suavitza les imatges (s'activa o desactiva polsant Opció + Ordre + 

tecla ç ). 

- El zoom segueix el focus del teclat.  

- Usa la roda de desplaçament amb les tecles.  

- Com desplaçar la imatge mentre augmenta el zoom. 

Nota: es recomana deixar activades les opcions que apareixen a la    

figura 4. Després polseu Accepta per a desar els canvis. 

 
-Figura 4- 
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2.1.2. Opcions de pantalla 

En la mateixa pantalla d'accés universal (vegeu la figura 5), podeu 

modificar els colors i el contrast de la pantalla. 

- Canviar al blanc sobre negre: Control + Opció + Ordre + 8 

- Augmentar el contrast: Control + Opció + Ordre + . (tecla punt)  

- Reduir el contrast: Control + Opció + Ordre + , (tecla coma) 

 
-Figura 5- 

 

 

2.2. Activació/desactivació de lectura de pantalla integrada 

Per mitjà d'una aplicació anomenada VoiceOver es pot descriure en veu 

alta el que apareix en la pantalla de l'ordinador. Podeu configurar aquesta 

eina com es descriu a continuació: 
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 Utilitzant el ratolí Utilitzant el teclat 

1 En l’escriptori: 
 

• Feu clic sobre Preferències 
del sistema.  

• A la part inferior esquerra, 
cliqueu sobre Accés 
universal.  

• Seleccioneu Sí en VoiceOver 
(vegeu la figura 2). 
 

En l’escriptori: 
 

• Polseu la tecla Ordre + F5. 
(això activa l’aplicació). 

 
• Es desactiva de la mateixa 

manera (Ordre + F5). 
• Escoltareu un missatge de 

benvinguda. 

2 Després d’escoltar un missatge de 
benvinguda: 
 

• Seleccioneu Accepta 
(vegeu la figura 6). 

Una vegada en el quadre de diàleg de 
benvinguda de VoiceOver:  
 

• Polseu Retorn 
(vegeu la figura 6). 

3 El quadre de diàleg de VoiceOver 
estarà activat cada vegada que 
engegueu aquesta utilitat; per a 
evitar això, feu clic a la casella: No 
torneu a mostrar aquest missatge. 
 

Una vegada activada aquesta eina, 
podeu evitar que torne a aparèixer el 
quadre de diàleg; per a això, polseu la 
tecla V. 

4 Per a iniciar el programa 
d’aprenentage (tutorial) de l’inici 
ràpid: 
 

• Feu clic en Aprendre a usar 
VoiceOver. 
 

Per a iniciar el programa 
d’aprenentage de l’inici ràpid: 
 

• Polseu la barra espaiadora. 

5 Per a tancar el quadre de 
VoiceOver: 
 

• Feu clic en Cancel·la. 

Per a tancar el quadre de VoiceOver: 
 

• Polseu Ordre + Q. 
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-Figura 6- 

Recomanacions addicionals sobre l’ús de VoiceOver (lectura de pantalla 

integrada que ofereix MAC OS X Snow Leopard):  

- Si connecteu un teclat Braille, VoiceOver s'activa automàticament. 

- Si voleu iniciar en qualsevol moment les lliçons d'inici ràpid de 

VoiceOver, polseu les tecles: Control + Opció + Ordre + F8. Tingueu 

en compte que la combinació de les tecles Control + Opció, es 

denomina tecles VoiceOver

 

 (VO). Aquestes seran d’utilitat quan 

sorgisca la necessitat de configurar aquesta ajuda; més avant 

s'explicaran diverses ordres per a usar-lo (vegeu l’apartat 2.5). 

2.3. Activació de lectura per a l’inici de sessió  
 

És recomanable que configureu VoiceOver per a l'inici de sessió. Per a 

activar aquesta opció, realitzeu els passos següents amb el VoiceOver 

activat: en el menú d'Apple seleccioneu Preferències del sistema i feu 

clic en Comptes (vegeu la figura 7). 
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-Figura 7- 

Si el panell de preferències Comptes està bloquejat (vegeu la figura 8):  
 

• Cliqueu sobre el cadenat del cantó inferior esquerre de la pàgina, 

escriviu la contrasenya de l'administrador per a desbloquejar-lo i 

pressioneu la tecla Retorn. 
. 
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-Figura 8- 

 

Apareixerà la llista de comptes; per a seleccionar un objecte, en aquest cas 

les opcions d'inici de sessió, feu el següent: 

 
• Desplaceu el cursor fins que escolteu “Opc. inici sessió”                                

Polseu VO (Ordre + Opció) + barra espaiadora per a seleccionar o feu 

clic (vegeu la figura 9). 
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-Figura 9- 

En les opcions d'inici de sessió (vegeu la figura 10): 
 

• Polseu VO + fletxa dreta fins que escolteu “Usa VoiceOver”. 

• Polseu VO + fletxa avall fins que escolteu “Utiliza VoiceOver en la 

finestra d'inici de sessió”. 

• Polseu VO + barra espaiadora per a seleccionar aquesta opció. 

 
-Figura 10- 
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2.4. Configuració de les utilitats per a lectura de pantalla 

VoiceOver, en ser la ferramenta ideal de MAC VOS per a persones amb 

discapacitat visual, disposa de diverses opcions perquè l'usuari les adapte 

segons les seues necessitats. Les utilitats que té són les següents: 

 

2.4.1. Configuració del cursor que descriu la pantalla 

VoiceOver, en ser activat, té un cursor especial que llig qualsevol tipus 

d'objecte en la pantalla. Es pot treballar amb el cursor normal i amb el 

cursor de VoiceOver independentment, o també es poden sincronitzar; 

per a això seguiu els passos que es descriuen a continuació: 

 

 Utilitzant el ratolí Utilitzant el teclat 

1  

En l’escriptori: 
 

• En el menú d'Apple 
seleccioneu  Preferències 
del sistema i feu clic en 
Accés universal  (si no 
recordeu com accedir-hi, 
vegeu la figura 2). 

 
• En la pestanya Visualització, 

feu clic sobre el botó Obri la 
utilitat VoiceOver (vegeu la 
figura 11). 

 

Amb VoiceOver actiu (⌘ + F5) 
 
 

• Polseu les tecles Control + 
Opció (VO tecles VoiceOver) + 
F8 per a obrir la utilitat 
(vegeu la figura 12). 

 

2  

En el panell esquerre: 
 
 

• Feu clic en Navegació i 
seleccioneu en el menú local 
l’opció Cursor del ratolí 
(vegeu la figura 13). 

 

Una vegada que la utilitat de 
VoiceOver estiga oberta: 
 

• Desplaceu-vos cap avall amb 
la fletxa avall del teclat fins 
que escolteu “Navegació” 
(vegeu la figura 13). 
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• Polseu VO + fletxa dreta i 
sentireu la primera opció, que 
és “Posició inicial del cursor 
de VoiceOver”. 

 
• Continueu polsant VO + fletxa 

dreta fins que escolteu l’opció 
“Cursor del ratolí” (vegeu la 
figura 14). 

 
3  

Perquè el ratolí es moga amb el 
cursor de VoiceOver: 
 

• Seleccioneu Segueix el 
cursor de VoiceOver (vegeu 
la figura 15). 

 

Perquè el ratolí es moga amb el 
cursor de VoiceOver: 
 

• Polseu una vegada més VO + 
fletxa dreta per a desplegar 
les opcions del cursor. 
Sentireu que la primera opció 
del desplegable és “Ignora el 
cursor de VoiceOver”. 

 
 

 

• Seleccioneu aquesta opció per 
a passar a la següent per mitjà 
de les tecles VO + barra 
espaiadora. 

 
• Polseu VO + fletxa avall per 

passar a l’opció següent: 
Segueix el cursor de 
VoiceOver, i seleccione-la amb 
VO + barra espaiadora (vegeu 
la figura 15). 

 
3  

Perquè el cursor de VoiceOver 
seguisca el ratolí: 
 

• Seleccioneu Mou el cursor 
de VoiceOver. 

 

 

Perquè el cursor de VoiceOver 
seguisca el ratolí: 

 
• En les opcions del Cursor del 

ratolí, seleccioneu la tercera 
opció, Mou el cursor de 
VoiceOver, amb les tecles VO 
+ barra espaiadora. 
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Pantalles corresponents l’apartat 2.4.1. Configuració del cursor que descriu 

la pantalla 

 
-Figura 11- 

 

 
-Figura 12- 
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-Figura 13- 

 

 

-Figura 14- 
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-Figura 15- 

 

2.4.2. Configuracions del quadre d’utilitats de VoiceOver 

A

Recomanacions addicionals per a la navegació amb teclat:  

cí es detallen totes les opcions de personalització que ofereix VoiceOver. 

A continuació s'exposa un quadre resum del que es pot fer amb aquesta 

eina: 

Com s'ha descrit en passos anteriors, podeu utilitzar el teclat si us és més 

fàcil o si no teniu un ratolí. Per a això, us recordem com s’usen les tecles 

de navegació: 
 

- Per a desplaçar-vos, utilitzeu les tecles VoiceOver (VO) + direcció, 

que pot ser: fletxa dreta, esquerra, avall i amunt.  

- Per a seleccionar un ítem o objecte, useu les tecles VO + barra 

espaiadora. 
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2.4.2.1. Categoria General 

En aquest panell es poden configurar les opcions següents: 

 

 (vegeu la figura 16):  

 

- Mostrar o no mostrar el missatge de benvinguda en activar 

VoiceOver. 

 - Canviar el missatge de benvinguda de VoiceOver.  

- Permetre que es puguen automatitzar tasques de VoiceOver 

activant Permet que AppleScript controle VoiceOver. 

- Desar les vostres preferències de configuració de VoiceOver per a 

emportar-vos-les on vulgueu. 

 

 
-Figura 16- 



 
Accessibilitat per a persones amb debilitat visual 

Mac OS X Snow Leopard 

 
 

ASIC – 18 de novembre de 2010                                                                                                                                                           Pàg. 18 de 26 
 
 

 

2.4.2.2. Categoria Verbositat 

Verbositat > General: 

En aquest panell es poden configurar les opcions següents (vegeu les 

figures 17, 18, 19 i 20):  

Utilitzeu aquesta opció per a indicar quins tipus d'objectes són descrits 

per VoiceOver i amb quina freqüència (alta, mitjana o baixa). Per a 

veure els objectes de la pantalla dels quals voleu configurar la 

verbositat, desplegueu el menú Detalls (vegeu la figura 17). 

 

 
-Figura 17- 

 

Verbositat > Text: 

Utilitzeu aquesta opció per a personalitzar la quantitat de puntuació, 

text i atributs del text que escolteu, entre altres opcions (vegeu la 

figura 18). 
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-Figura 18- 

 

Verbositat > Avisos: 

Utilitzeu aquesta opció per a (vegeu la figura 19): 

- Activar o desactivar avisos quan el cursor entre en una finestra.  

- Avisar quan es polse una tecla de modificació. 

- Avisar quan es polse la tecla Bloq Maj. 

- Activar o desactivar la lectura de capçaleres en taules.  

- Activar o desactivar la lectura automàtica en quadres de diàleg. 

- Accions de reproduir to, llegir text, actualització de la parla o no fer 

res quan el text d'estat canvia davall el cursor VoiceOver o quan un 

indicador de progrés canvia davall el cursor VoiceOver. 

- Configurar la lectura de grandàries (polzades, mil·límetres, píxels).  
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- Activar o desactivar la lectura del text que hi ha davall del ratolí 

després d'una demora que podeu graduar (part inferior del panell 

corresponent a la figura 19). 

 
-Figura 19- 

 

Verbositat > Indicacions: 

Utilitzeu aquesta opció perquè VoiceOver us proporcione més 

informació sobre l'element situat en el cursor VoiceOver (podeu 

activar o desactivar aquesta ajuda). Per a aquesta opció, podeu 

ajustar uns quants segons d’espera el VoiceOver abans de llegir la 

indicació per a l'element situat davall del cursor del ratolí. A més, 

podeu triar com es lligen les etiquetes d'ajuda quan seleccioneu un 

ítem (ver ajusts per omissió en Verbositat > General). Per a aquest 

tipus de configuracions tindreu una pantalla com la que segueix a 

continuació (vegeu la figura 20). 
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-Figura 20- 

 

2.4.2.3.  Categoria Text parlat 

Useu aquesta categoria per a configurar al vostre gust les opcions de 

veu que us ofereix VoiceOver (vegeu la figura 21). 

 

En el panell Veus es poden configurar les opcions següents: velocitat 

de la veu, to, volum, entonació, tipus de veu o silenciar la veu. 

En el panell Pronunciació es poden configurar les opcions següents:   i 

ndicar el text que voleu que llija VoiceOver, ignorar majúscules i 

afegir o eliminar substitucions de text. 
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-Figura 21- 

 

 

2.4.2.4.  Categoria Navegació: 

Utilitzeu aquesta categoria per a personalitzar ajusts de navegació, 

com els relacionats amb l'ús del cursor de VoiceOver (vist en 

l'apartat 2.4.1.) i la interacció automàtica amb elements (vegeu la 

figura 12 de la secció anterior). 
 

2.4.2.5.  Categoria Internet: 

Useu aquesta categoria per a ajustar opcions relacionades amb la 

navegació i l’exploració de pàgines web (vegeu la figura 22). Es 

poden habilitar opcions com ara: lectura automàtica d'una pàgina 

web i llegir objectes en navegar per taules, entre altres. 
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-Figura 22- 

 

2.4.2.6.  Categoria Sons: 

Serveix per a activar l’àudio posicional o per a silenciar els efectes de 

so (vegeu la figura 23). 

 
-Figura 23- 
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2.4.2.7.  Categoria Elements visuals: 

Utilitzeu aquesta categoria per a personalitzar el panell de subtítols 

de VoiceOver, l'aspecte del panell Braille (en connectar un teclat 

Braille s'activa automàticament), la personalització dels menús i el 

cursor de VoiceOver (vegeu la figura 24). 

 

 
-Figura 24- 

 

2.4.2.8.  Categoria Ordres: 

Useu aquesta categoria per a personalitzar les ordres de VoiceOver 

que s'escriuen a través del teclat, ja siga teclat general o numèric 

(vegeu la figura 25 de la pàgina següent i l’apartat 2.5). 
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-Figura 25- 

 

2.4.2.9.  Categoria Braille: 

Utilitzeu aquesta categoria per a personalitzar ajusts en usar un teclat 

Braille connectat (vegeu la figura 26). 

 
-Figura 26- 
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2.5. Guia d’ordres de VoiceOver  

Ací mostrem una llista útil d’ordres que podeu utilitzar per a accedir a 

les utilitats de VoiceOver amb més rapidesa:  

 Acció Ordre 

1  

Activa o desactiva VoiceOver 

 

Ordre + F5 

2  

Obri la utilitat VoiceOver 

 

VO + F8 

3  

Obri l’inici ràpid de VoiceOver 

 

VO + Ordre + F8 

4  

Obri el menú d’ajuda de VoiceOver 
 

VO + H 

5  

Activa o desactiva les ordes del teclat 

 

VO + majúscules + K 

6  

Canvia l’ajust de la parla seleccionat 
 

VO + Ordre + fletxa amunt 
o fletxa avall 

7  

Recorre en cicle els ajusts de la parla 
 

VO + Ordre + fletxa dreta o 
fletxa esquerra 

8  

Torna negra la pantalla 
 

VO + majúscules + F11 

9  

Activa o desactiva les ordres del ratolí òptic 
(track pad) 

 

Polseu les tecles VO i gireu 
a la dreta amb el ratolí 
tàctil per a activar, o a 
l’esquerra per a desactivar. 

10  

Bloqueja i desbloqueja les tecles de VO 
(Control i Opció) 

 

VO + ; 

11  

Activa o desactiva les ordes del teclat 
numèric 

 

VO + esborra 

12  

Polsa i solta el botó del ratolí 
 

VO + shift + barra 
espaiadora 

13  

Obri el menú d’ordres 

 

VO + H + H 

14  

Obri el menú de cerca 

 

VO + shift + F 

15  

Tanca un menú, deté una acció o ix d’un 
mode 

 

Escape 

 


