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GUIA D'ACCESSIBILITAT PER A PERSONES AMB DEBILITAT VISUAL EN 
INTERNET EXPLORER 8 

 

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 si necessiteu que els colors tinguen un contrast alt. 

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

1. Com s’especifiquen les fonts i els colors dels llocs web 
2. Com s’invalida la configuració de font i color dels llocs web 
3. Ús del zoom en una pàgina web: 

a. Ajust del zoom usant únicament el teclat 
b. Ajust del zoom de forma ràpida 

4. Llegibilitat en imprimir pàgines web 
5. Annex. Ús ràpid del teclat: 

a. Com es visualitzen i s’exploren les pàgines web 
b. Com es treballa amb fitxes 
c. Com s’utilitza la funció de cerca 
d. Com s’obté la presentació prèvia de la impressió d'una 

pàgina web i com s’imprimeix 
e. Mètodes usats en la barra d'adreces 
f. Com s’obrin els menús de la barra d’eines i la barra 

d’ordres d'Internet Explorer 
g. Com es treballa amb les fonts, l’historial i els preferits 
h. Com s’editen pàgines web 
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 1. 0B0BCom s’especifiquen les fonts i els colors dels llocs web 

1B1BSeguiu aquests passos per seleccionar les fonts i els colors de pantalla que 

s'usaran per als llocs web que no especifiquen aquestes configuracions: 

 
1. Per obrir Internet Explorer, feu clic en el botó Inici  i, a continuació, 

en Internet Explorer. 

2. Cliqueu en el botó Eines i després en Opcions d'Internet. 

3. Per canviar la font, feu clic en la fitxa General i, a continuació, 
cliqueu en Fonts. Especifiqueu les fonts que voleu utilitzar i, a 
continuació, feu clic a Accepta. 

4. Per canviar els colors utilitzats, cliqueu en la fitxa General i, a 
continuació, feu clic en Colors. 

5. Desactiveu la casella Usa colors de Windows i seleccioneu els colors 
que voleu usar. 

6. Quan acabeu de seleccionar els colors, cliqueu a Accepta dues 
vegades. 

2. Com s’invalida la configuració de font i color dels llocs web 
 

Si voleu utilitzar les fonts i els colors que s’especifiquen en Internet 

Explorer per a tots els llocs web, sense tenir en compte la configuració 

especificada pel dissenyador del lloc web, seguiu aquests passos: 

1. Per obrir Internet Explorer, feu clic en el botó Inici  i, a continuació, 
en Internet Explorer.  

2. Cliqueu en el botó Eines i després en Opcions d'Internet. 

3. Feu clic en la fitxa General i, a continuació, en Accessibilitat. 

4. Activeu les caselles Omet els colors especificats per a pàgines web, 
Omet els estils de font especificats per a pàgines web i Omet les 
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grandàries de font especificades per a pàgines web i, a continuació, 
cliqueu a Accepta dues vegades. 

3. Ús del zoom en una pàgina web 
 

El zoom d'Internet Explorer permet augmentar o reduir la presentació 
d'una pàgina web. A diferència del que ocorre en canviar la grandària de 
font, el zoom augmenta o redueix tota la pàgina, tant el text com les 
imatges. Es pot usar el zoom en un interval d'un 10% a un 1.000%.  
 

1. Per obrir Internet Explorer, cliqueu en el botó Inici  i, a 
continuació, en Internet Explorer.  

2. A la part inferior dreta de la pantalla d'Internet Explorer, feu clic en 
la fletxa situada al costat del botó Canvia el nivell de zoom . 

3. Per triar un nivell de zoom prèviament definit, feu clic en el 
percentatge d'augment o de reducció que voleu. 
O bé, per especificar un nivell personalitzat, cliqueu en 
Personalització, i en el quadre Percentatge de zoom escriviu un 
valor i feu clic a Accepta. 

a. Ajust del zoom usant únicament el teclat 

 

Augmentar el zoom ( + 
10%) 

Control + signe +  

Disminuir el zoom (-10%) Control + signe - 

Ajustar el zoom al 100% Control + 0 
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b. Ajust del zoom de forma ràpida 

 
 Si disposeu d'un ratolí amb rodeta, podeu mantenir pressionada la 

tecla Control i desplaçar la rodeta per apropar o allunyar la 
presentació. 

 Si feu clic en el botó Canvia el nivell de zoom , canviarà entre 
100%, 125% i 150% per oferir-vos una ampliació ràpida de la pàgina 
web. 

 

4. Llegibilitat en imprimir pàgines web 

 
Per millorar la llegibilitat en imprimir pàgines web, pot resultar-vos útil 
detenir la impressió d'imatges i de colors de fons. D'aquesta manera, el 
text es mostrarà amb més claredat. 

1. Per obrir Internet Explorer, feu clic en el botó Inici  i, a 
continuació, en Internet Explorer. 

2. Cliqueu en la fletxa situada al costat del botó Imprimeix  i, a 
continuació, feu clic en Configura pàgina. 

3. En el quadre de diàleg Configura pàgina, desactiveu la casella 
Imprimeix colors i imatges de fons i, a continuació, feu clic a 
Accepta. 

 

 

 

 

 

 

 



  
Accessibilitat per a persones amb debilitat visual 

Internet Explorer 8 

 
 

ASIC – 1 de desembre de 2010                                                                               Pàg. 5 de 10 

 
 

 

5. Annex. Ús ràpid del teclat 

 

A continuació es mostren unes taules amb les diferents tasques que es 
poden realitzar sense l'ús del ratolí. 

a. Com es visualitzen i s’exploren les pàgines web 

 

 

Mostrar l'ajuda F1 

Alternar entre les vistes de pantalla completa i 
normal de la finestra de l'explorador 

F11 

Avançar a través dels elements d'una pàgina web, la 
barra d'adreces i la barra de preferits 

Tab 

Retrocedir a través dels elements d'una pàgina web, 
la barra d'adreces i la barra de preferits 

Maj + Tab 

Iniciar exploració mitjançant el símbol d'intercalació F7 
Anar a la pàgina principal Alt + Inici 

Anar a la pàgina següent Alt + fletxa dreta 

Anar a la pàgina anterior Alt + fletxa 
esquerra o 
RETORN 

Mostrar el menú contextual d'un vincle Maj + F10 

Avançar a través dels marcs i els elements de 
l'explorador (només funciona si s'ha deshabilitat 
l'exploració per fitxes) 

Control + Tab o F6 

Retrocedir entre els marcs (només funciona si s'ha 
deshabilitat l'exploració per fitxes) 

Control + Maj + 
Tab 

Desplaçar-se al principi d'un document fletxa amunt 

Desplaçar-se al final d'un document fletxa avall 
Desplaçar-se al principi d'un document pàgina a 
pàgina 

Re Pàg 

Desplaçar-se al final d'un document pàgina a pàgina Av Pàg 

Anar al principi d'un document Inici 
Anar al final d'un document Fi 

Buscar en la pàgina activa Control + F 

Actualitzar la pàgina web oberta F5 
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Actualitzar la pàgina web activa, encara que la 
marca de temps de la versió web i de la versió 
emmagatzemada localment siga la mateixa 

Control + F5 

Detenir la descàrrega d'una pàgina Esc 

Obrir una nova pàgina o lloc web Control + O 

Obrir un nova finestra Control + N 
Obrir una nova finestra d'exploració d’InPrivate Control + Alt + P 

Duplicar pestanyes (obrir la pestanya activa en una 
nova pestanya) 

Control + K 

Tancar la finestra oberta (si només hi ha una fitxa 
oberta) 

Control + W 

Desar la pàgina oberta Control + S 
Imprimir la pàgina activa  Control + P 

Activar un vincle seleccionat Retorn 
Obrir els preferits Control + I 

Obrir l'historial Control + H 

Obrir les fonts Control + J 
Obrir el menú Pàgina Alt + P 

Obrir el menú Eines Alt + H 
Obrir el menú Ajuda Alt + U 

 

b. Com es treballa amb fitxes 
 

 
 

Obrir vincles en una nova pestanya en segon pla Control + clic 
Obrir vincles en una nova pestanya en primer pla Control + Maj + clic 

Obrir una nova fitxa en primer pla Control + T 
Passar d'una pestanya a una altra Control + Tab o 

Control + Maj + 
Tab 

Tancar la fitxa oberta (o la finestra activa si 
l'exploració per fitxes està deshabilitada) 

Control + W 

Obrir una nova pestanya en primer pla des de la 
barra d'adreces 

Alt + Retorn 

Canviar a un número de pestanya específic Control + n (on n és 
un nombre de l’1 al 
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8) 

Passar a l’última pestanya Control + 9 
Tancar les altres fitxes Control + Alt + F4 

Activar o desactivar fitxes ràpides (presentació en 
miniatura) 

Control + Q 

 

c. Com s’utilitza la funció de cerca 

 

 

Anar al quadre de cerca Control + E 

Obrir la consulta de cerca en una fitxa nova Alt + Retorn 
Obrir el menú de proveïdor de cerca Control + fletxa 

avall 
 

d. Com s’obté la presentació prèvia d'una impressió d'una 

pàgina web i com s’imprimeix 

 

 

Establir les opcions d'impressió i imprimir la pàgina Alt + P 

Canviar el paper, els encapçalaments i peus de 
pàgina, l'orientació i els marges de la pàgina 

Alt + N 

Mostrar la primera pàgina que es vol imprimir Alt + Inici 
Mostrar la pàgina anterior a la que es vol imprimir Alt + fletxa dreta 

Escriure el nombre de la pàgina que voleu que es 
mostre 

Alt + A 

Mostrar la pàgina següent a la que es vol imprimir Alt + fletxa dreta 
Mostrar l'última pàgina que es vol imprimir Alt + Fi 

Especificar com es vol que s'imprimisquen els marcs 
(aquesta opció només està disponible si es vol 
imprimir una pàgina web que usa marcs) 

Alt + F 

Tancar la presentació prèvia d'impressió Alt + C 
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e. Mètodes usats en la barra d'adreces 

 

 

Seleccionar el text de la barra d'adreces Alt + D 
Mostrar una llista de les adreces que heu escrit F4 

Des de la barra d'adreces, moure el cursor a 
l'esquerra fins a la següent secció lògica de l'adreça 
(punt o barra diagonal) 

Control + fletxa 
esquerra 

Des de la barra d'adreces, moure el cursor a la dreta 
fins a la següent secció lògica de l'adreça (punt o 
barra diagonal) 

Control + fletxa 
dreta 

Agregar “www.” al principi i “.*com” al final del text 
escrit en la barra d'adreces 

Control + Retorn 

Avançar al llarg de la llista de coincidències 
d’autocompletar 

fletxa amunt 

Retrocedir al llarg de la llista de coincidències 
d’autocompletar 

fletxa avall 

 

f. Com s’obrin els menús de la barra d’eines i la barra d’ordres 

d'Internet Explorer 

 

 

Obrir el menú d’inici Alt + M 

Obrir el menú d’impressió Alt + R 
Obrir el menú RSS Alt + J 

Obrir el menú d’eines Alt + H 

Obrir el menú de seguretat Alt + S 
Obrir el menú d’ajuda Alt + U 
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g. Com es treballa amb les fonts, l’historial i els preferits 

 

 

Agregar la pàgina oberta als preferits (o subscriure's 
a la font durant la presentació preliminar de la font) 

Control + D 

Eliminar l'historial d'exploració Control + Maj + 
Supr 

Obrir una finestra d'exploració d’InPrivate Control + Maj + P 

Obrir el quadre de diàleg d’organitzar els preferits Control + B 
Moure cap amunt l'element seleccionat en la llista 
dels preferits del quadre de diàleg d’organitzar els 
preferits 

Alt + fletxa amunt 

Moure cap avall l'element seleccionat en la llista 
dels preferits del quadre de diàleg d’organitzar els 
preferits 

Alt + fletxa avall 

Obrir el centre dels preferits i mostrar-los Alt + C 

Obrir el centre dels preferits i mostrar l'historial Control + H 
Obrir el centre dels preferits i mostrar les fonts Control + J 

Obrir i acoblar el centre dels preferits i mostrar les 
fonts 

Control + Maj + A 

Obrir el menú d’agregar als preferits (o obrir el de 
subscriure's a una font durant la presentació 
preliminar de la font) 

Alt + Z 

Obrir el menú de preferits des de la barra de menús Alt + A 

Mostrar totes les fonts (en la presentació de fonts) Alt + I 

Marcar una font com a llegida (en la presentació de 
fonts) 

Alt + M 

Situar el cursor en el quadre de cerca de la 
presentació de fonts 

Alt + S 
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h. Com s’editen pàgines web 

 

Llevar els elements seleccionats i copiar-los en el 
porta-retalls 

Control + X 

Copiar els elements seleccionats en el porta-retalls Control + C 

Inserir el contingut del porta-retalls en la ubicació 
seleccionada 

Control + V 

Seleccionar tots els elements de la pàgina web 
activa 

Control + E 

Obrir les eines de desenvolupament d'Internet 
Explorer 

F12 

 


