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

LEOPARD 
 

 
 

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

(track pad) del portàtil, podeu configurar ràpidament les opcions que 

necessiteu amb al panell d'accés universal. Gràcies a aquest, podreu 

realitzar l’automatització de tasques comunes, i personalitzar els 

dispositius d'entrada i navegació per teclat i ratolí de manera més 

senzilla.  

 

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

 

1. Recomanacions prèvies pel que fa a l'ús del teclat 

2. Com es configuren les opcions per als usuaris que tenen problemes 
per a utilitzar el teclat o el ratolí 
 
2.1. Ajusts del teclat 

2.2. Ajusts del ratolí 

3. Configuracions addicionals d'accessibilitat per a persones amb 
discapacitats motrius 

 

 

1. Recomanacions prèvies pel que fa a 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: 
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 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. 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 al panell 

d’accessibilitat. Per a això seguiu els passos següents: 
 

En l‘escriptori: 
• Feu clic al menú d’Apple . 
• Feu clic en Preferències del sistema  (vegeu la figura 1). 

 

 

-Figura 1- 
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• Feu clic sobre la icona Accés universal (vegeu la figura 2). 
 

 

-Figura 2- 

Per a configurar les opcions del teclat i el ratolí, reviseu els apartats 2.1 
i 2.2 
 
 

2.1 Ajusts del teclat 

Després d’accedir al panell d’accés universal , seguiu els passos 

següents per a la configuració bàsica d'un teclat accessible: 
 

• Feu clic a la pestanya Teclat indicada en la figura 3. A més, 

assegureu-vos que estiga seleccionat Sí en l'opció Pulsació fàcil 

de tecles. Això serveix per a ajudar-vos si teniu problemes per a 

polsar unes quantes tecles simultàniament (per exemple: Control 

+ Opció) (vegeu la figura 3). 
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-Figura 3- 

 
 

• Si teniu problemes de tacte, Parkinson o altres problemes 

semblants, es recomana activar el Sí de l'opció Tecles lentes 

(vegeu la indicació en la figura 3). Per a personalitzar aquesta 

opció, feu clic en el botó . 

• Addicionalment, es recomana deixar activades les opcions que 

porta per defecte (vegeu la figura 3). 

• Si heu personalitzat l'opció Tecles lentes, apareixerà una pantalla 

on es pot ajustar la velocitat de repetició en polsar una tecla i el 

temps d'espera fins a la repetició (vegeu les indicacions en la 

figura 4). 
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-Figura 4- 

 
 
 

• Encara que està dins dels ajusts de personalització de tecles 

lentes, es recomana activar l'opció Tots els controls de la 

pestanya Funcions ràpides del teclat (vegeu les indicacions en la 

figura 5). 
 

• També podeu entrar en l’opció anterior fent clic en Ratolí del 

panell Accés universal i després clic en el botó Obri el panell de 

preferències del teclat… (vegeu la figura 6). 
 

• Si en algun moment voleu canviar els ajusts del panell de 

preferències del teclat, polseu les tecles Control + F7. 
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-Figura 5- 

 

 
-Figura 6- 

 
2.2 Ajusts del ratolí 
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Després d’accedir al panell d’accés universal , seguiu els passos 

següents per a la configuració bàsica d’un ratolí accessible: 

• Feu clic en la pestanya Ratolí. 

• Seleccioneu Sí en l’opció Tecles per al ratolí i activeu la casella 

Polsar Opció cinc vegades per a (des)activar les tecles per al 

ratolí (vegeu la figura 7). 
 

 
-Figura 7- 

 

• També es pot controlar la velocitat del punter ajustant les barres 

que es mostren en aquesta finestra (vegeu la figura 7). 
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3. Configuracions addicionals d’accessibilitat per a persones 
amb discapacitats motrius 
 

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

canviar-ne la configuració gràcies a l'ajuda d'un assistent. A continuació 

s'exposen diverses alternatives per a aquestes circumstàncies: 
 

     En el panell d’Accés universal: 
 

• Per a configurar un teclat Bluetooth:  

- Clic en Ratolí i després en el botó Obri el panell de 

preferències del teclat… (vegeu la figura 6). 

- En la part inferior dreta, clic sobre el botó 

 
- Apareixerà una finestra com la següent: 

 

 
-Figura 8- 

 

- Quan detecteu el teclat, feu clic en Continua i 

continueu polsant la tecla Retorn fins que finalitze 

l'assistent. 
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• Per a canviar el teclat:  

- Cliqueu en Teclat i després en el botó Defineix la 

repetició de tecles… 

- En el panell de teclat (vegeu la figura 4), feu clic sobre 

el botó Canviar el tipus de teclat… 

- Apareixerà una finestra com la següent: 

 
-Figura 9- 

 

- Seguiu l'assistent fins que finalitze l’autoconfiguració. 

• Per a canviar el ratolí:  

Aquesta opció requereix un dispositiu especial fabricat 

per Apple. Per a més informació, visiteu l'enllaç 

següent: 
 

http://www.apple.com/es/magicmouse/ 


