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

Linux Ubuntu 10.10 (Maverik Meerkat) 
 

 
 
 

1. Com es configuren les opcions per a usuaris que tenen 
problemes per a utilitzar el teclat o el ratolí 
 
 
 

Si teniu problemes per a utilitzar el teclat o el ratolí, podeu 

configurar ràpidament les opcions que necessiteu gràcies a les 

tecnologies d’assistència. 

 

 

   

Utilitzant el ratolí 

1 Podeu utilitzar diversos programes per 
a escriure amb el ratolí. Podem 
destacar-ne dos: 

• OnBoard, que és senzillament 
un teclat en pantalla. Ja ve 
instal·lat en Ubuntu. Vegeu la 
figura 1. 

• Dasher  és un interessant 
programa que, per a usuaris 
que hagen d’escriure 
continuadament, els resultarà 
molt útil d’aprendre a usar. 
Vegeu la figura 2. No està 
instal·lat per defecte; per a 
instal·lar-lo:                                     

- Sistema,  Administració, 
Gestor de paquets 
Synaptic. 

- Després d’introduir la 
contrasenya de 
superusuari, escriviu al 
requadre de cerca ràpida 
“Dasher”. 

Utilitzant el teclat 

Podeu utilitzar diversos programes 
per a escriure amb el teclat Podem 
destacar-ne dos: 

• OnBoard, que és 
senzillament un teclat en 
pantalla. Ja ve instal·lat en 
Ubuntu. Vegeu la figura 1. 

• Dasher  és un interessant 
programa que, per a 
usuaris que hagen 
d’escriure continuadament, 
els resultarà molt útil 
d’aprendre a usar. Vegeu la 
figura 2. No està instal·lat 
per defecte; per a instal·lar-
lo:                                                

- Polseu Alt + F2, 
escriviu “gnome-
terminal” i polseu 
Retorn. 

- Escriviu “sudo apt-
get install dasher” i 
pressioneu Retorn. 
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Utilitzant el ratolí 
 

- Us apareixeran un parell 
d’arxius. Si tenen la 
casella de l’esquerra de 
color verd significa que 
ja els teniu instal·lats i, 
per tant, no cal que 
realitzeu aquests passos. 
Si no, feu doble clic en 
Dasher, clic en la casella 
Marca i després en 
Aplica. Quan aquest 
procés acabe, ja els 
tindreu instal·lats. 

- Podeu executar 
l’aplicació escrivint 
“Dasher” a la consola o 
al menú que a 
continuació es detalla.      

2 Configureu-vos el menú 
d’accessibilitat: 
 

• Feu clic amb el botó dret 
damunt del menú 
 
i clic a Edita els menús. 

• En la pestanya Accés universal, 
marqueu les caselles de les 
aplicacions que aneu a utilitzar 
(en aquest cas OnBoard o 
Dasher). 

• Per a executar OnBoard o 
Dasher, aneu a                         , 
Accés universal i OnBoard o 
Dasher. 
En aquest menú també 
trobareu l’opció Paràmetres de 
l’OnBoard, que podeu 
configurar com millor se us 
adapte. 

 

 

Utilitzant el teclat 
 

- Demanarà la 
contrasenya de 
superusuari; 
escriviu-la i polseu 
Retorn. 

- Preguntarà si voleu 
usar un determinat 
espai en el disc. 
Escriviu S i polseu 
Retorn. 

- Podeu executar 
l’aplicació amb Alt + 
F2 i escrivint 
“Dasher”. 
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L’aplicació Dasher pot resultar un poc embolicadora en un primer moment, però 
realment pot ser molt valuosa i amb un xicotet entrenament es pot arribar a un 
nombre de lletres per minut molt acceptable.  
Podeu configurar-vos-la de molt diferents maneres però, en totes, la base és:  

• Un abecedari que apareix a la dreta de la pantalla, on estan augmentades les 
lletres amb més possibilitats de ser seleccionades (respecte del que s’ha escrit 
abans, segons el llenguatge i segons allò que s’ha aprés sobre l’usuari). L’ordre 
en què està disposat aquest conjunt d’abecedari i símbols és: 
  - Damunt de les lletres tenim els accents en un quadrat taronja. 

- Just davall, les lletres minúscules, i un poc més avall, les lletres 
majúscules, en un requadre groc. 

- A continuació, en un requadre sempre roig, els números; seguidament, 
en un requadre verd, tots els símbols de l’escriptura.  

- Si seguim més avall, tenim una caixa buida que simbolitza l’espai, i el 
símbol del salt de línia ¶. 

- Finalment, trobem el requadre Control de color gris fosc, amb el qual 
podem executar algunes dreceres del teclat. 

• Per a escriure, hem d’entrar en el símbol o lletra que volem i aquesta s’escriurà. 
Dins, se’ns obrirà un nou alfabet amb símbols, amb el mateix ordre que 
l’anterior, però amb les grandàries corresponents per a destacar. 

• Per defecte la manera de manejar el programa és el ratolí, però es pot 
configurar per a usar una palanca de control (joystick), una tecla del teclat, 
unes quantes tecles o una càmera web, a més de poder configurar la rapidesa 
del moviment, el llenguatge i moltes altres opcions. Per a configurar-ho tot, 
aneu a Edita i seleccioneu Preferències (en la finestra de Dasher). 
 
 

 
 

 Utilitzant el ratolí 

3 En el menú                : 
 

• Seleccioneu Preferències. 
• Polseu Tecnologies 

d’assistència. Vegeu la figura 3. 

Utilitzant el teclat 
 
Polseu Alt + F2 
 

• Escriviu “gnome-at-
properties”. 

• Polseu Retorn. Vegeu la 
figura 3. 
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 Utilitzant el ratolí 

4  
• Seleccioneu  Aplicacions 

preferides: 
 

o Feu clic en la pestanya de 
mobilitat. Vegeu la figura 4. 

o Seleccioneu l’aplicació que 
preferiu (OnBoard o Dasher) i 
marqueu si voleu que aquesta 
s’execute a l’inici. 

o Feu clic a Tanca. 
 

• Cliqueu en Accessibilitat del 
teclat: 

 
o Configureu-vos-la com cregueu 

que millor se us adapta (atenció 
que, a més de les opcions de la 
pestanya d’accessibilitat –la 
qual se us mostra per defecte– 
hi ha altres possibilitats de 
configuració en les diferents 
pestanyes que podrien ser-vos 
útils). Vegeu la figura 5. 

o Tanqueu la finestra. 
 

• Entreu en Accessibilitat del 
ratolí: 

 
o Configureu-vos les opcions de 

les dues pestanyes al vostre 
gust. Vegeu la figura 6. 

Utilitzant el teclat 
 

• Una vegada en Aplicacions 
preferides, polseu la tecla 
espai. 
 

o Moveu-vos per les opcions 
amb la tecla tab, i polseu 
espai quan estigueu sobre 
el menú de mobilitat. 

o 
Vegeu la figura 4. 
Seleccioneu l’aplicació que 
preferiu (OnBoard o 
Dasher), i marqueu si voleu 
que aquesta s’execute a 
l’inici. 

o Tanqueu  la finestra. 
 

• Aneu fent clic en tab fins al 
botó Accesibilitat del teclat 
i polseu espai. 

 
o Configureu-vos-la com 

cregueu que millor se us 
adapta (atenció que, a més 
de les opcions de la 
pestanya d’accessibilitat –
la qual se us mostra per 
defecte– hi ha altres 
possibilitats de configuració 
en les diferents pestanyes 
que podrien ser-vos útils).  
Recordeu que per a 
moure’s entre les diferents 
pestanyes i opcions heu de 
combinar la tecla tab i les 

o 
fletxes. Vegeu la figura 5. 
Tanqueu la finestra. 

 
• Quan estigueu damunt 

d’Accessibilitat del ratolí, 
polseu espai. Vegeu la 
figura 6. 
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o Configureu-vos les opcions 

de les dues pestanyes al 
vostre gust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Figura 1- 
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-Figura 2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Figura 3- 
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-Figura 4- 
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-Figura 5- 

 

 

-Figura 6- 


