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

Linux Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat) 
 
 

 

1.   Com es poden configurar les opcions per a usuaris invidents 
o que no veuen amb nitidesa el que apareix en la pantalla 

 

 

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

la pantalla podeu seleccionar les opcions que més us convinguen de les 

que es suggereixen a continuació. Entre aquestes, podeu trobar com 

adaptar el tema del nostre sistema o alguns programes molt 

recomanables per a facilitar l’ús habitual del vostre sistema. 

Abans de començar, us oferim un parell de senzills trucs: 

- Podeu augmentar i disminuir la font del navegador web o de 

l’editor de textos polsant Control i movent la roda del ratolí cap avant o 

cap arrere, o amb les tecles + i -. 

- També es possible fer un zoom general en la pantalla, fent tecla 

Windows (també anomenada súper) i rodar cap avant i cap arrere. Per 

a utilitzar aquesta opció, heu de tenir activats els efectes, com mínim, a 

nivell normal. Si els teniu desactivats per defecte, activeu-los como se 

us indica més avall. 
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 Utilitzant el ratolí Utilitzant el teclat 

1 Podeu personalitzar el tema al vostre 
gust per a augmentar la comoditat, en 
Sistema, Preferències, Aparença. Vegeu 
la figura 1. 
 

 Trieu un tema amb el contrast 
que millor se us adapte. 

 Personalitzeu-lo al vostre gust, 
(colors, icones, punter…). 

 Una vegada personalitzat el 
tema, en la finestra anterior 
(aparença) podeu canviar el 
fons, les tipografies i la 
grandària de lletra (pestanyes 
Fons i Tipografia). 
 

Podeu personalitzar el tema al 
vostre gust per a augmentar la 
comoditat executant “gnome-
appearance-properties” (Alt + F2 o 
a la consola). Vegeu la figura 1.  
 

 Trieu un tema amb el 
contrast que millor se us 
adapte. 

  Per a moure’s pels distints 
apartats del menú, utilitzeu 
la tecla tab. Una vegada en 
el menú desitjat, utilitzeu 
les fletxes. Per a marcar una 
opció o acceptar, polseu 
espai o Retorn. 

 Personalitzeu-lo al vostre 
gust, (colors, icones, 
punter…). 

 Una vegada personalitzat el 
tema, en la finestra anterior 
(aparença) podeu canviar el 
fons, les tipografies i la 
grandària de lletra 
(pestanyes Fons i 
Tipografia). 

 Si, com s’indica 
anteriorment, necessiteu 
activar els efectes per a 
utilitzar la funció lupa, en la 
pestanya Efectes visuals 
seleccioneu Normal o Extra. 

2 Configureu el menú d’accessibilitat: 

 Feu clic amb el botó dret sobre 
el menú 
 
 i clic a Editar els menús. 

 Marqueu la casella Accés 
universal, en la pestanya Accés 
universal, marqueu les caselles 
de les aplicacions que aneu a 
utilitzar (en aquest cas, Orca, 
figura 2. 
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 Utilitzant el ratolí Utilitzant el teclat 

3 En el menú                      : 
 

 Seleccioneu Preferències. 
 Polseu Tecnologie assistides. 

Vegeu la figura 3. 

Polseu Alt+F2: 
 

 Escriviu “gnome-at-
properties” 

 Polseu Retorn. Vegeu la 
figura 3. 

 

4 Seleccioneu la vostra aplicació 
preferida: 
 

 Si voleu només un lector de 
text, seleccioneu Orca. 

 Configureu Orca segons les 
opcions que us isquen. Vegeu la 
figura 4.     

 Si voleu senzillament un 
augmentador, us recomanem 
que no activeu el magnificador 
Orca, ja que sol donar alguns 
problemes. Podeu usar, com 
s’ha indicat anteriorment, la 
tecla Windows o súper + roda 
del ratolí, per a fer l’efecte lupa. 

Seleccioneu la vostra aplicació 
preferida per a l’accessibilitat 
visual (fletxes i, una vegada estiga 
el requadre en el lloc adequat, 
pressioneu espai). 
 

 Si voleu només un lector de 
text, seleccioneu Orca, i 
configureu les opcions que 
us isquen. Vegeu la figura 4.  

 Si voleu senzillament un 
augmentador, us 
recomanem que no 
utilitzeu Orca amb 
magnificador, ja que sol 
donar bastants problemes. 
Podeu usar, com ha estat 
indicat anteriorment, la 
tecla Windows o súper + 
roda per a fer l’efecte lupa. 

5 En l’accessibilitat del ratolí podeu 
marcar, si  voleu, l’opció Mostra la 
posició del punter en polsar la tecla 
control, en la pestanya general . Vegeu 
la figura 5. 

De la mateixa manera (fletxes i 
tecla espai), aneu a accessibilitat 
del ratolí i, si voleu, marqueu 
l’opció Mostra la posició del punter 
en polsar la tecla control, en la 
pestanya general. Vegeu la figura 
5. 
 
Nota: utilitzeu la tecla tab per a 
navegar entre diferents marcs (de 
pestanyes a temes, de temes a 
menús), ja que les fletxes només 
serveixen dins d’un mateix marc, 
no per a botar d’un a un altre. 
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-Figura 1- 

 

-Figura 2- 
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-Figura 3- 

 

 

 

-Figura 4- 
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-Figura 5- 

 


