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

LEOPARD  
 

 

MAC OS X Snow Leopard ofereix algunes ajudes perquè les persones 

sordes o amb problemes per a escoltar puguen configurar ràpidament 

les opcions de so que tenen algunes aplicacions multimèdia, com ara 

QuickTime i iTunes, entre altres. El sistema operatiu també ofereix 

serveis d'avisos per mitjà de flaixos en pantalla. 
 

 

 

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

1. Recomanacions prèvies sobre l'ús del teclat 

2. Configuració bàsica d'avisos i sons per pantalla  

2.1. Ajusts bàsics de so 

2.1.1. Configuració dels efectes de so 

2.1.2. Configuració dels dispositius d'eixida d'àudio 

2.1.3. Configuració dels dispositius d'entrada d'àudio 

3. Configuració de les opcions d'accessibilitat per a les aplicacions 

multimèdia   

3.1. Ajusts d'accessibilitat per a iTunes 

3.2. Agregar subtítols a arxius multimèdia 
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1. Recomanacions prèvies sobre 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. Configuració bàsica d’avisos i sons per pantalla 
 
Si sou sord o teniu problemes per a escoltar els sons que emet el 

sistema podeu configurar ràpidament les opcions de so del panell 

d'accés universal. Per a això, seguiu els passos següents: 

 
• Clic  en el menú d’Apple  i després en  Preferències del sistema. 

. 

• A la part inferior esquerra, clic en Accés universal.  

• Clic en la pestanya Audició (vegeu la figura 1). 
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-Figura 1- 

 

• Quan no podeu escoltar un so d'avís, activeu la casella Activa el 

parpelleig de la pantalla en emetre un so d’avís (vegeu la figura 1). 
 

• Per a comprovar el tipus de parpelleig per avisos, feu clic sobre el 

botó Parpelleig de pantalla. 

 

• En el cas de tenir problemes en una orella només, podeu activar la 

casella Reprodueix àudio estèreo com a mono, i així podeu escoltar 

els sons per un sol auricular (si utilitzeu altaveus, no cal activar 

aquesta casella). 
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• Addicionalment, podeu configurar el volum fent clic sobre el botó 

Ajusta el volum… (vegeu la figura 1). 

 

2.1. Ajusts bàsics de so 
 
Si teniu problemes per a sentir els sons del sistema, podeu configurar-

lo perquè s'adapte a les vostres necessitats. Per a això, teniu les 

opcions següents: 
 

2.1.1.  Configuració dels efectes de so 
 

Podeu seleccionar el mitjà amb què es poden emetre sons (altaveus, 

auriculars, etc.) perquè reproduïsquen els efectes que emet el sistema. 

Per a això, en el panell d’audició, cliqueu en el botó Ajusta el volum 

(vegeu la figura 1) i trieu en el menú desplegable el tipus de dispositiu 

Reprodueix els efectes de so a través de: (vegeu la figura 2). També 

podeu triar el tipus d'efecte que voleu que es reproduïsca i ajustar tant 

el volum de l'efecte com el del dispositiu d'eixida d'àudio, i activar o 

desactivar opcions com: reproducció de sons especials (Front Row), 

emetre so en canviar el volum i reproduir els sons de la interfície de 

l'usuari (vegeu la figura 2). 
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-Figura 2- 

 

2.1.2. Configuració dels dispositius d’eixida d’àudio 

Amb aquesta opció també podeu seleccionar el dispositiu d'eixida 

(altaveus, auriculars, etc.) i ajustar-ne el volum. A més, podeu triar el 

balanç de so dret-esquerre en auriculars o altaveus (vegeu la figura 

3). 

 

-Figura 3- 
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2.1.3. Configuració dels dispositius d’entrada d’àudio 

Amb aquesta opció podeu ajustar el volum del micròfon o d'altres 

dispositius d'entrada d'àudio que estiguen connectats a l'ordinador. 

(vegeu la figura 4). 

 

 

-Figura 4- 

 

3. Configuració de les opcions d’accessibilitat per a les 
aplicacions multimèdia 

 
3.1. Ajusts d’accessibilitat per a iTunes 

 

Per a configurar subtítols en l'iTunes, necessitareu seguir els passos 

següents: 

• Obriu l'aplicació, per a això, feu clic en la icona que es troba en 

l'escriptori (vegeu la figura 5). 
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-Figura 5- 

• En el menú de dalt, cliqueu en iTunes i després en Preferències 

(vegeu la figura 6). 

 
-Figura 6- 

 

• Feu clic en la pestanya Reproducció i després activeu la casella 

Mostra subtítols opcionals quan estiguen disponibles (vegeu la 

figura 7). 

 

• Addicionalment, també podeu canviar l'idioma dels subtítols i de 

l'àudio; per a això, desplegueu la llista d'idiomes que hi ha en les 

opcions Idioma de l’àudio i Idioma dels subtítols (vegeu també 

la figura 7). 
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-Figura 7- 

 
3.2. Agregar subtítols a arxius multimèdia 
 
 

Per a agregar subtítols i reproduir-los en l'iTunes o en el 

QuickTime, necessitareu un programa addicional anomenat 

Submerge. Per a adquirir-lo podeu anar a l’enllaç següent (vegeu 

la figura 8):  

 

http://www.bitfield.se/submerge/index.html 

 

http://www.bitfield.se/submerge/index.html�
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-Figura 8- 

 

Una vegada descarregat el programa, seguiu els passos següents: 

• Executeu l'aplicació Submerge; per a això, en la finestra de 

descàrregues (que es va executar en descarregar el programa), 

feu clic en Submerge (vegeu la figura 9).  

 
-Figura 9- 
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• Si l'heu tancada, podeu anar a la icona de descàrregues que es 

troba a l'escriptori, clicar-hi i seleccionar Submerge (vegeu la 

figura 10). 

 
-Figura 10- 

 

• Seleccioneu Obri del menú Fitxer. També podeu fer-ho amb les 

tecles ordre + O (vegeu la figura 11). 

 
-Figura 11- 
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• Busqueu i seleccioneu l'arxiu al qual voleu afegir subtítols. 

Després feu clic en el botó Obri (vegeu la figura 12). 

 
-Figura 12- 

 

• Cliqueu en Elegir de la barra d’eines (vegeu la figura 13). 

 
-Figura 13- 
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• Seleccioneu el fitxer de subtítols .srt corresponent a l'arxiu 

seleccionat i després feu clic en Obri (vegeu també la figura 12). 

• Després apareixerà un quadre de càrrega com el següent (figura 

14); espereu fins que acabe. 

 
-Figura 14- 

Ara podeu comprovar que el fitxer té subtítols. 

Una vegada que s'ha comprovat que el vídeo seleccionat conté 

subtítols, els passos següents són els de la configuració d’aquests. Per 

a això, seguiu les indicacions següents: 

 

• Cliqueu sobre el botó Ajusts de la barra d’eines (vegeu la figura 

15). 

 

 
-Figura 15- 
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• Apareixerà un quadre perquè pugueu personalitzar els subtítols. 

S’hi poden canviar la grandària i el tipus de lletra, el color i la 

velocitat en què apareixen. Es recomana que en el desplegable 

es deixe Endevina, que és l'opció que ve per defecte (vegeu la 

figura 16). 

 

 
-Figura 16- 

 

Per ara es poden reproduir fitxers multimèdia subtitulats però 

utilitzant el reproductor de Submerge. Per a activar aquesta opció 

en iTunes, tan sols heu de seguir els passos següents: 

 

• Una vegada seleccionat l'arxiu en Submerge, premeu les tecles 

ordre + S per a desar l'arxiu amb subtítols. 
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• Introduïu un nom per al fitxer subtitulat i feu clic en Desa. 

• Després apareixerà un quadre de càrrega semblant al que es 

mostra a la figura 14 (espereu fins que acabe). 

Ara podeu usar iTunes com a reproductor d'arxius amb accessibilitat 

(convertits amb Submerge). 

 

 
 


