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

 
 
 

1.   Com es configuren 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 les opcions de so de l'assistent 

per a l’accessibilitat. Algunes de les opcions de so són: habilitar 

SoundSentry per a rebre avisos visuals quan el sistema emeta un so i 

ShowSounds per a mostrar llegendes de veu i dels sons que emet el 

sistema. 

 

 

 

 

Utilitzant el ratolí 

1 En el menú Inici: 
 

• Seleccioneu Programes. 
• Polseu sobre Accessoris. 
• Seleccioneu Accessibilitat. 
• Pressioneu Assistent per 

l’accessibilitat. 

2 Seleccioneu el quadre de diàleg de 
benvinguda a l'assistent 
d'accessibilitat: 
 
• Seleccioneu  Següent. 
 

 

 

Utilitzant el teclat 

Feu clic al menú Inici prement 
Control + Esc (o la tecla del logotip 

de Windows ). 
 
• Pressioneu E. 
• Escriviu “accwiz”. 
• Pressioneu Retorn. 
 

Una vegada en el quadre de diàleg 
de benvinguda a l'assistent 
d'accessibilitat: 
 

• Pressioneu T 
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 Utilitzant el ratolí 

3 En el quadre de diàleg de Grandària de 
text: 
• Seleccioneu una grandària de text 
que pugueu llegir. 
• Pressioneu Següent. 

4 En el quadre de diàleg Configuració de 
pantalla: 

• Assegureu-vos que heu 
seleccionat el quadre Canvia la 
grandària de les fonts. 

• Si no, seleccioneu-lo. 
•  Si voleu utilitzar l’ampliador 

de Microsoft, seleccioneu el 
quadre Utilitza l’ampliador  
de Microsoft.  

• Pressioneu Següent. 
 

5 En el quadre de diàleg Configura 
les opcions d’accessibilitat: 
 

• Seleccioneu el quadre Tinc 
problemes auditius que 
m'impedeixen sentir clarament 
els sons de l'equip. 

• Pressioneu Següent per a seguir 
utilitzant l'assistent. 
 

 
 
 
 
 

 

Utilitzant el teclat 

En el quadre de diàleg Grandària 
de text: 
 

•  Seleccioneu una grandària 
de text que pugueu llegir 
pressionant  les tecles de 
fletxa ascendent 
i fletxa descendent 
 

• Pressioneu  T. 
 

En el quadre de diàleg 
Configuració de pantalla: 
 
• Assegureu-vos que està 
seleccionat el quadre  
Configuració de pantalla. 
•  Si no és així, seleccioneu-lo
 prement C. 
•  Si voleu utilitzar l’ampliador de
Microsoft pressioneu U. 
•  Pressioneu T. 
 

 

 

En el quadre de diàleg Configura 
les opcions d’accessibilitat: 
 

• Seleccioneu el quadre Tinc 
problemes auditius que 
m'impedeixen sentir 
clarament els sons de 
l'equip. Pressioneu U. 

• Pressioneu T per a 
continuar utilitzant 
l’assistent (useu les tecles 
de les fletxes i pressioneu 
Retorn per a anar 
seleccionant les opcions 
adequades). 
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 Utilitzant el ratolí 

6 En el quadre de diàleg Finalització de 
l'assistent per a l’accessibilitat: 
 
 
• Seleccioneu Finalitza per a 
desar els canvis i eixir de l'assistent. 

 
 
 
 

 
 
Nota: per a cancel·lar els canvis, 
seleccioneu Cancel·la i després No. 
 
 
 
• Si voleu retrocedir a pantalles 
anteriors, pressioneu el botó Arrere. 
 

Utilitzant el teclat 

En el quadre de diàleg Finalització 
de l'assistent per a l’accessibilitat: 
 

 
 

• Pressioneu Retorn per a 
desar els canvis i eixir de  
l’assistent. 

Nota: per a cancel·lar els canvis, 
utilitzeu el tabulador per a anar 
fins al botó Cancel·la i després 
pressioneu Retorn. Useu el 
tabulador per a seleccionar No i 
després pressioneu Retorn. 
 
Si voleu retrocedir a pantalles 

anteriors pressioneu A. 

 

Pantalles de l'assistent per a accessibilitat corresponents al punt 5 de 

5 de la taula anterior: 

 

-Figura 1- 
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-Figura 2- 

 

 

 

-Figura 3- 


