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Introducció 

Començarem amb una obvietat: vivim en un món digital. Avui ningú pot quedar al marge d’aquesta 

realitat.  Donar facilitats a tothom perquè pugui tenir accés als avenços que ens permet 

també forma part del progrés social. Per això crec que és fonamental que els continguts digitals 

puguin ser accessibles per a tots els usuaris

tracta aquest treball, d’accessibilitat, de no tancar portes, d’integrar tothom als avenços tecnològics. 

Avui hi ha eines molt desenvolupades per fer

volem, podem fer dels continguts web una porta oberta a tothom.

Voldria assenyalar un parell de coses de bon principi. En primer lloc, que ha estat un plaer 

dir-ho, també un esforç molt gran

recerca alternativa. En segon lloc, m’agradaria dir que la realització d’aquesta recerca m’ha permès 

veure el món d’internet des d’una altra perspectiva, és a dir, des de la posició d’aquelles persones 

que sovint la seva vida, fins i tot en els aspectes més quotidian

d’obstacles.  

Quina va ser la motivació principal que em va portar a escollir el tema de l’accessibilitat web? 

Després d’estudiar diferents possibilitats, totes dins de l’àmbit genèric de la informàtica, em vaig 

decantar per aquest tema perquè em va semblar que podria combinar dos aspectes molt 

interessants de la tecnologia: la tecnologia com a element fonamental del progrés actual i la 

tecnologia com a eina d’integració social. 

Els primers objectius del treball eren els següents:

 Demostrar la importància de respectar les pautes d’accessibilitat web establertes a nivell 

internacional per tal de facilitar l’accés als continguts digitals a totes les persones

 Demostrar que aquestes pautes sovint  no es respecten i això comp

seriosament obstaculitzat l’accés als continguts digitals.

“El poder del Web és a la seva universalitat.

 sense importar

 n'és un aspecte essencial.»

Tim Berners-Lee, creador dels fonaments del

Començarem amb una obvietat: vivim en un món digital. Avui ningú pot quedar al marge d’aquesta 

realitat.  Donar facilitats a tothom perquè pugui tenir accés als avenços que ens permet 

també forma part del progrés social. Per això crec que és fonamental que els continguts digitals 

per a tots els usuaris, independentment de les seves

tracta aquest treball, d’accessibilitat, de no tancar portes, d’integrar tothom als avenços tecnològics. 

Avui hi ha eines molt desenvolupades per fer-ho; es tracta simplement d’una qüestió de voluntat. Si 

continguts web una porta oberta a tothom. 

Voldria assenyalar un parell de coses de bon principi. En primer lloc, que ha estat un plaer 

ho, també un esforç molt gran- fer aquest treball: l’he gaudit i en cap moment m’he plantejat una 

ernativa. En segon lloc, m’agradaria dir que la realització d’aquesta recerca m’ha permès 

veure el món d’internet des d’una altra perspectiva, és a dir, des de la posició d’aquelles persones 

que sovint la seva vida, fins i tot en els aspectes més quotidians, és una permanent cursa 

Quina va ser la motivació principal que em va portar a escollir el tema de l’accessibilitat web? 

Després d’estudiar diferents possibilitats, totes dins de l’àmbit genèric de la informàtica, em vaig 

t tema perquè em va semblar que podria combinar dos aspectes molt 

interessants de la tecnologia: la tecnologia com a element fonamental del progrés actual i la 

tecnologia com a eina d’integració social.  

Els primers objectius del treball eren els següents: 

Demostrar la importància de respectar les pautes d’accessibilitat web establertes a nivell 

internacional per tal de facilitar l’accés als continguts digitals a totes les persones

Demostrar que aquestes pautes sovint  no es respecten i això comp

seriosament obstaculitzat l’accés als continguts digitals. 
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poder del Web és a la seva universalitat. 

 L'accés per a tothom, 

sense importar-ne la discapacitat, 

n'és un aspecte essencial.» 
 

creador dels fonaments del Web 

Començarem amb una obvietat: vivim en un món digital. Avui ningú pot quedar al marge d’aquesta 

realitat.  Donar facilitats a tothom perquè pugui tenir accés als avenços que ens permet la tecnologia 

també forma part del progrés social. Per això crec que és fonamental que els continguts digitals 

es seves limitacions. D’això 

tracta aquest treball, d’accessibilitat, de no tancar portes, d’integrar tothom als avenços tecnològics. 

ho; es tracta simplement d’una qüestió de voluntat. Si 

Voldria assenyalar un parell de coses de bon principi. En primer lloc, que ha estat un plaer –i, cal 

fer aquest treball: l’he gaudit i en cap moment m’he plantejat una 

ernativa. En segon lloc, m’agradaria dir que la realització d’aquesta recerca m’ha permès 

veure el món d’internet des d’una altra perspectiva, és a dir, des de la posició d’aquelles persones 

s, és una permanent cursa 

Quina va ser la motivació principal que em va portar a escollir el tema de l’accessibilitat web? 

Després d’estudiar diferents possibilitats, totes dins de l’àmbit genèric de la informàtica, em vaig 

t tema perquè em va semblar que podria combinar dos aspectes molt 

interessants de la tecnologia: la tecnologia com a element fonamental del progrés actual i la 

Demostrar la importància de respectar les pautes d’accessibilitat web establertes a nivell 

internacional per tal de facilitar l’accés als continguts digitals a totes les persones 

Demostrar que aquestes pautes sovint  no es respecten i això comporta que molta gent veu 



 

 

 Demostrar que no suposa cap esforç extraordinari cuidar les pautes d’accessibilitat, es tracta 

més d’un tema de sensibilitat social. 

A mesura que vaig començar a processar tota la i

límits. No ho he fet en l’àmbit espacial, perquè es tracta d’un tema d’abast mundial, i per això he fet 

referència a pautes d’accessibilitat tant nacionals com internacionals. Però si ho he fet en l’àmbit 

temàtic. Com sap perfectament tothom, internet és una mena de calaix de sastre on hi cap tot, i he 

hagut de marcar molt clarament els límits de la meva recerca per no entrar en camps massa amplis. 

En aquest sentit, la part pràctica m’ha servit molt per concre

manera concreta tot allò que havia explicat a la part teòrica. N’és un exemple la creació personal 

d’una pàgina web cent per cent accessible. Malgrat que el treball és ple de referències tècniques 

cosa inevitable en una recerca d’aquestes característiques

propera del tema, emmarcant la recerca dins d’un context general que permetés entendre en tot 

moment de què estàvem parlant.

Pel que fa a la metodologia de treball, és el 

recerca: 

 Recerca bibliogràfica 

 Recerca a internet 

 Treball de camp, fruit de les meves pràctiques d’empresa

 Realització d’entrevistes a persones expertes sobre el tema

   Un cop recollida tota la informaci

 Anàlisi de la informació i extracció de les idees més importants

 Comparar la informació obtinguda en el treball pràctic amb els fonaments teòrics del treball

 Interpretar els resultats segons els objectius inicials

 Redacció de la part escrita del treball

Considero que d’aquesta manera he aconseguit equilibrar la part pràctica i la part teòrica. No ha 

estat fàcil, però estic satisfet amb els resultats obtinguts.

 

Demostrar que no suposa cap esforç extraordinari cuidar les pautes d’accessibilitat, es tracta 

més d’un tema de sensibilitat social.  

A mesura que vaig començar a processar tota la informació disponible, vaig haver d’establir uns 

límits. No ho he fet en l’àmbit espacial, perquè es tracta d’un tema d’abast mundial, i per això he fet 

referència a pautes d’accessibilitat tant nacionals com internacionals. Però si ho he fet en l’àmbit 

àtic. Com sap perfectament tothom, internet és una mena de calaix de sastre on hi cap tot, i he 

hagut de marcar molt clarament els límits de la meva recerca per no entrar en camps massa amplis. 

En aquest sentit, la part pràctica m’ha servit molt per concretar els objectius inicials i per reflectir  de 

manera concreta tot allò que havia explicat a la part teòrica. N’és un exemple la creació personal 

d’una pàgina web cent per cent accessible. Malgrat que el treball és ple de referències tècniques 

able en una recerca d’aquestes característiques-, he intentat sempre donar una visió 

propera del tema, emmarcant la recerca dins d’un context general que permetés entendre en tot 

moment de què estàvem parlant. 

Pel que fa a la metodologia de treball, és el fruit de la combinació de diferents procediments de 

Treball de camp, fruit de les meves pràctiques d’empresa 

Realització d’entrevistes a persones expertes sobre el tema 

Un cop recollida tota la informació, he seguit els passos següents:  

Anàlisi de la informació i extracció de les idees més importants 

Comparar la informació obtinguda en el treball pràctic amb els fonaments teòrics del treball

Interpretar els resultats segons els objectius inicials 

ó de la part escrita del treball 

Considero que d’aquesta manera he aconseguit equilibrar la part pràctica i la part teòrica. No ha 

estat fàcil, però estic satisfet amb els resultats obtinguts. 
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Demostrar que no suposa cap esforç extraordinari cuidar les pautes d’accessibilitat, es tracta 

nformació disponible, vaig haver d’establir uns 

límits. No ho he fet en l’àmbit espacial, perquè es tracta d’un tema d’abast mundial, i per això he fet 

referència a pautes d’accessibilitat tant nacionals com internacionals. Però si ho he fet en l’àmbit 

àtic. Com sap perfectament tothom, internet és una mena de calaix de sastre on hi cap tot, i he 

hagut de marcar molt clarament els límits de la meva recerca per no entrar en camps massa amplis. 

tar els objectius inicials i per reflectir  de 

manera concreta tot allò que havia explicat a la part teòrica. N’és un exemple la creació personal 

d’una pàgina web cent per cent accessible. Malgrat que el treball és ple de referències tècniques –

, he intentat sempre donar una visió 

propera del tema, emmarcant la recerca dins d’un context general que permetés entendre en tot 

fruit de la combinació de diferents procediments de 

Comparar la informació obtinguda en el treball pràctic amb els fonaments teòrics del treball 

Considero que d’aquesta manera he aconseguit equilibrar la part pràctica i la part teòrica. No ha 



 

 

No voldria tancar aquesta introducció sense fer una nota d’agr

per la seva orientació i assessorament al llarg de la recerca. En segon lloc al meu tutor de les 

pràctiques d’empresa, en Toni Granollers. Ha estat un luxe poder compartir uns mesos de treball i 

gaudir del seu mestratge. Agraeixo també a la meva mare, professora d’informàtica, el seu suport 

incondicional i les hores dedicades a assessorar

aquest treball no hagués estat possible. Finalment, a tota la meva família, gràcies pe

infinita que han hagut de tenir durant tota la recerca. 

  

No voldria tancar aquesta introducció sense fer una nota d’agraïment. En primer llo

per la seva orientació i assessorament al llarg de la recerca. En segon lloc al meu tutor de les 

pràctiques d’empresa, en Toni Granollers. Ha estat un luxe poder compartir uns mesos de treball i 

. Agraeixo també a la meva mare, professora d’informàtica, el seu suport 

incondicional i les hores dedicades a assessorar-me i respondre dubtes. Sense el seu recolzament 

aquest treball no hagués estat possible. Finalment, a tota la meva família, gràcies pe

infinita que han hagut de tenir durant tota la recerca.  

 

         7 

aïment. En primer lloc al meu tutor, 

per la seva orientació i assessorament al llarg de la recerca. En segon lloc al meu tutor de les 

pràctiques d’empresa, en Toni Granollers. Ha estat un luxe poder compartir uns mesos de treball i 

. Agraeixo també a la meva mare, professora d’informàtica, el seu suport 

me i respondre dubtes. Sense el seu recolzament 

aquest treball no hagués estat possible. Finalment, a tota la meva família, gràcies per la paciència 



 

 

Què és Internet? 

Des del punt de vista tecnològic, Internet és una 

milions de sistemes informàtics, repartits per

Gràcies a aquesta multitud d'ordinadors que estan connectats entre si, a través d'Internet podem 

accedir a una enorme quantitat d'informació en diferents formats: text, imatges, imatges en 

moviment, àudio, vídeo, etc.  

Internet és una xarxa pública i 

ofereixen la informació que està a disposició (amb o sense limitacions) a través de la xarxa mundial. 

Aquesta interconnexió de sistemes es realitza seguint unes normes o protocols. Dos dels més 

importants són:  

 TPC: protocol de control de transmissió.

 IP: Protocol d'Internet.  

Dit d'una manera més senzilla: en aquesta immensa xarxa hi ha elements encarrega

i l'ordenació del trànsit, i d'altres dedicats a la producció, l'edició i l'emmagatzematge de materials. 

 

Com funciona? 

La xarxa està formada per milers d'ordinadors que es connecten entre si mitjançant eines molt 

diverses: línies telefòniques convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, 

satèl·lits… En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un 

sistema d'identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de

Cada ordinador present a la xarxa té una "matrícula" numèrica que l'identifica de manera única. 

Aquest identificador, anomenat 

separats per un punt. Per exemple 213.176.151.18. 

L'assignació d'adreces IP pot comparar

geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a 

començar per les mateixes xifres. En el cas de les adreces I

subxarxes.  

Des del punt de vista tecnològic, Internet és una xarxa de comunicacions

milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta.  

Gràcies a aquesta multitud d'ordinadors que estan connectats entre si, a través d'Internet podem 

accedir a una enorme quantitat d'informació en diferents formats: text, imatges, imatges en 

i global, i està descentralitzada: multitud de sistemes arreu del món 

ofereixen la informació que està a disposició (amb o sense limitacions) a través de la xarxa mundial. 

Aquesta interconnexió de sistemes es realitza seguint unes normes o protocols. Dos dels més 

TPC: protocol de control de transmissió. 

 

Dit d'una manera més senzilla: en aquesta immensa xarxa hi ha elements encarrega

i l'ordenació del trànsit, i d'altres dedicats a la producció, l'edició i l'emmagatzematge de materials. 

La xarxa està formada per milers d'ordinadors que es connecten entre si mitjançant eines molt 

iques convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, 

satèl·lits… En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un 

sistema d'identificació de les estacions i un mètode per a la transmissió de la informació. 

Cada ordinador present a la xarxa té una "matrícula" numèrica que l'identifica de manera única. 

Aquest identificador, anomenat adreça IP, s'acostuma a escriure descompost en 4 números 

separats per un punt. Per exemple 213.176.151.18.  

signació d'adreces IP pot comparar-se a la dels números telefònics: tots els telèfons d'una zona 

geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a 

per les mateixes xifres. En el cas de les adreces IP, hi ha també una jerarquia de xarxes i 
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xarxa de comunicacions que posa en contacte 

Gràcies a aquesta multitud d'ordinadors que estan connectats entre si, a través d'Internet podem 

accedir a una enorme quantitat d'informació en diferents formats: text, imatges, imatges en 

, i està descentralitzada: multitud de sistemes arreu del món 

ofereixen la informació que està a disposició (amb o sense limitacions) a través de la xarxa mundial.  

Aquesta interconnexió de sistemes es realitza seguint unes normes o protocols. Dos dels més 

Dit d'una manera més senzilla: en aquesta immensa xarxa hi ha elements encarregats del transport 

i l'ordenació del trànsit, i d'altres dedicats a la producció, l'edició i l'emmagatzematge de materials.  

La xarxa està formada per milers d'ordinadors que es connecten entre si mitjançant eines molt 

iques convencionals, xarxes locals, línies de fibra òptica, enllaços per ràdio, 

satèl·lits… En tots aquests ordinadors s'utilitza un protocol anomenat TCP/IP, que consisteix en un 

la informació.  

Cada ordinador present a la xarxa té una "matrícula" numèrica que l'identifica de manera única. 

, s'acostuma a escriure descompost en 4 números 

se a la dels números telefònics: tots els telèfons d'una zona 

geogràfica comparteixen el mateix prefix, i en un mateix barri o localitat els números acostumen a 

P, hi ha també una jerarquia de xarxes i 



 

 

Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una 

que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un 

"mòdem" o des d'un ordinador de la xarxa amb "router") se'ls assigna un número diferent en cada 

connexió.  

Què ens ofereix? 

Internet ens ofereix tot un món d'informació i de serveis. 

Informació: Podem accedir a multitud d'informació multiformat (també coneguda com la "te

de documents"). Gràcies a la col·laboració de persones i 

que ens ofereix aquesta eina: informació d'entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats 

sense ànim de lucre), de persones, productes, 

Serveis: A través d'Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. 

els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució, la comunicació instantània 

(el xat, la conferència, la videoconferència), els taulers d'anuncis i fòrums, etc. 

Entendre el concepte de web

La Xarxa Global Mundial (World Wide Web

enllaça, de manera que hi puguem accedir a través d'Internet. 

Gràcies a les aplicacions que anomenem navegadors podem visualitzar aquesta informació, a 

través dels sites o espais web, que estan formats per un conjunt de pàgines web. Podem navegar 

per Internet a través dels hiperenllaços que aquest

Un web o una pàgina web és un espai a Internet que ofereix serveis i informació en forma de text, 

d'hipertext i/o multimèdia (imatge, àudio, vídeo, etc). Tot simplificant, podríem dir que el web és un 

fòrum d'informació, de comerç, de comunicació i de co

 

  

 

 

Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una 

que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un 

un ordinador de la xarxa amb "router") se'ls assigna un número diferent en cada 

Internet ens ofereix tot un món d'informació i de serveis.  

Informació: Podem accedir a multitud d'informació multiformat (també coneguda com la "te

de documents"). Gràcies a la col·laboració de persones i d’institucions, són moltes les prestacions 

que ens ofereix aquesta eina: informació d'entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats 

sense ànim de lucre), de persones, productes, serveis… no hi ha límit.  

Serveis: A través d'Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. 

els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució, la comunicació instantània 

a, la videoconferència), els taulers d'anuncis i fòrums, etc. 

Entendre el concepte de web 

World Wide Web) és un sistema d’informació que vincula documents i els 

enllaça, de manera que hi puguem accedir a través d'Internet.  

Gràcies a les aplicacions que anomenem navegadors podem visualitzar aquesta informació, a 

o espais web, que estan formats per un conjunt de pàgines web. Podem navegar 

s dels hiperenllaços que aquests web ens ofereixen.  

Un web o una pàgina web és un espai a Internet que ofereix serveis i informació en forma de text, 

d'hipertext i/o multimèdia (imatge, àudio, vídeo, etc). Tot simplificant, podríem dir que el web és un 

fòrum d'informació, de comerç, de comunicació i de coneixement col·lectiu. 

Il·lustració 1. Internet i Web 
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Els ordinadors que estan connectats permanentment a la xarxa tenen una adreça IP fixa, mentre 

que els que ho fan esporàdicament (per exemple, quan truquem des del nostre ordinador amb un 

un ordinador de la xarxa amb "router") se'ls assigna un número diferent en cada 

Informació: Podem accedir a multitud d'informació multiformat (també coneguda com la "teranyina 

, són moltes les prestacions 

que ens ofereix aquesta eina: informació d'entitats públiques i privades (governs, empreses, entitats 

Serveis: A través d'Internet i dels seus protocols, podem accedir a múltiples utilitats i serveis. Entre 

els més coneguts, trobem el correu electrònic i les llistes de distribució, la comunicació instantània 

a, la videoconferència), els taulers d'anuncis i fòrums, etc.  

que vincula documents i els 

Gràcies a les aplicacions que anomenem navegadors podem visualitzar aquesta informació, a 

o espais web, que estan formats per un conjunt de pàgines web. Podem navegar 

Un web o una pàgina web és un espai a Internet que ofereix serveis i informació en forma de text, 

d'hipertext i/o multimèdia (imatge, àudio, vídeo, etc). Tot simplificant, podríem dir que el web és un 

neixement col·lectiu.  



 

 

Estàndards web 

La creació del web (acrònim anglès www de World Wide Web), l’any 1989, per l’enginyer informàtic 

britànic Tim Berners-Lee https://webfoundation.org/about/sir

revolució en tots els àmbits fins al punt que, en els temps actuals, no ens podem imaginar la tasca 

docent sense aquesta important eina de treball. Cinc any més tard, Tim Berners

World Wide Web Consortium www.w3c.es/Consorcio/

més de 400 organitzacions de diversos camps, 

en general amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar estàndards i pautes per a la creació de 

webs, les anomenades Recomanacions del W3C 

L’establiment d’estàndards i pautes d’accessibilitat als

lleugeres, compatibles amb tots els navegadors, amb independència dels dispositius, i accessibles a 

tothom. 

 

 

 

 

 

 

 

Accessibilitat web 

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes webs és difondre informació al major 

nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per 

als usuaris. No oblidem que darrera de qualsevol “màquina” hi ha una persona i que la tecnologia ha 

de ser una eina que ens faciliti la feina sense posar

hi ha més empreses informàtiques que treballen en la línia de l’accessibilitat.

S’entén per accessibilitat web la capacitat d’accés a la informació continguda a la xarxa que té 

qualsevol persona, independentment de les seves limitacions físiques (discapacitats sensorials, 

Il·lustració 

La creació del web (acrònim anglès www de World Wide Web), l’any 1989, per l’enginyer informàtic 

https://webfoundation.org/about/sir-tim-berners-

revolució en tots els àmbits fins al punt que, en els temps actuals, no ens podem imaginar la tasca 

portant eina de treball. Cinc any més tard, Tim Berners

www.w3c.es/Consorcio/ . En aquest consorci internacional hi treballen 

més de 400 organitzacions de diversos camps, un grup d’experts tècnics a temps complert i públic 

en general amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar estàndards i pautes per a la creació de 

webs, les anomenades Recomanacions del W3C www.w3.org/TR/  

i pautes d’accessibilitat als webs permet obtenir pàgines web més 

lleugeres, compatibles amb tots els navegadors, amb independència dels dispositius, i accessibles a 

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes webs és difondre informació al major 

nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per 

que darrera de qualsevol “màquina” hi ha una persona i que la tecnologia ha 

de ser una eina que ens faciliti la feina sense posar-hi impediments. En aquest 

hi ha més empreses informàtiques que treballen en la línia de l’accessibilitat.

S’entén per accessibilitat web la capacitat d’accés a la informació continguda a la xarxa que té 

qualsevol persona, independentment de les seves limitacions físiques (discapacitats sensorials, 

Il·lustració 2. Tim Berners-Lee i W3C 
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La creació del web (acrònim anglès www de World Wide Web), l’any 1989, per l’enginyer informàtic 

-lee va comportar una 

revolució en tots els àmbits fins al punt que, en els temps actuals, no ens podem imaginar la tasca 

portant eina de treball. Cinc any més tard, Tim Berners-Lee va crear el 

. En aquest consorci internacional hi treballen 

un grup d’experts tècnics a temps complert i públic 

en general amb l’objectiu de desenvolupar i promocionar estàndards i pautes per a la creació de 

webs permet obtenir pàgines web més 

lleugeres, compatibles amb tots els navegadors, amb independència dels dispositius, i accessibles a 

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes webs és difondre informació al major 

nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual suposi una barrera per 

que darrera de qualsevol “màquina” hi ha una persona i que la tecnologia ha 

hi impediments. En aquest  sentit, cada vegada 

hi ha més empreses informàtiques que treballen en la línia de l’accessibilitat. 

S’entén per accessibilitat web la capacitat d’accés a la informació continguda a la xarxa que té 

qualsevol persona, independentment de les seves limitacions físiques (discapacitats sensorials, 



 

 

motrius i transitòries), capacitats intel·lectuals (discapacit

manca de memòria, manca d’experiència amb tecnologies, dificultats amb l’idioma, poca o nul·la 

alfabetització...), limitacions tecnològiques (maquinari, programar...), problemes derivats de l’edat 

avançada i també condicions ambientals (soroll, llum insuficient...)

El grup de treball del Consorci W3C encarregat d’elaborar les pautes que promouen l’accessibilitat 

web és el WAI (Web Accessibility Initiative 

1999 va aprovar 14 pautes d’accessibilitat WCAG 1.0, i posteriorment n’ha desenvolupat quatre de 

noves, adaptades a les noves tec

 

 

 

Accessibilitat, per a qui? 

L’accessibilitat es dirigeix a qualsevol persona,

exemple: 

 Els que tenen una visió limitada: visió túnel, pèrdua d

 Els que tenen una ceguera cromàtica

 Els que no hi poden veure

                                                           
1
 Dificultat per diferenciar entre el color roig i el verd o entre el groc i el blau o usuaris que no poden p

color 

 

motrius i transitòries), capacitats intel·lectuals (discapacitats cognitives, dificultats d’aprenentatge

manca de memòria, manca d’experiència amb tecnologies, dificultats amb l’idioma, poca o nul·la 

alfabetització...), limitacions tecnològiques (maquinari, programar...), problemes derivats de l’edat 

é condicions ambientals (soroll, llum insuficient...) 

El grup de treball del Consorci W3C encarregat d’elaborar les pautes que promouen l’accessibilitat 

web és el WAI (Web Accessibility Initiative www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility

1999 va aprovar 14 pautes d’accessibilitat WCAG 1.0, i posteriorment n’ha desenvolupat quatre de 

noves, adaptades a les noves tecnologies, les anomenades WCAG 2.0 

L’accessibilitat es dirigeix a qualsevol persona, això inclou una gran 

Els que tenen una visió limitada: visió túnel, pèrdua de camp central o visió 

Els que tenen una ceguera cromàtica 1 

Els que no hi poden veure 

ificultat per diferenciar entre el color roig i el verd o entre el groc i el blau o usuaris que no poden p

Il·lustració 3 WAI 
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ats cognitives, dificultats d’aprenentatge, 

manca de memòria, manca d’experiència amb tecnologies, dificultats amb l’idioma, poca o nul·la 

alfabetització...), limitacions tecnològiques (maquinari, programar...), problemes derivats de l’edat 

El grup de treball del Consorci W3C encarregat d’elaborar les pautes que promouen l’accessibilitat 

www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility) . El 

1999 va aprovar 14 pautes d’accessibilitat WCAG 1.0, i posteriorment n’ha desenvolupat quatre de 

 

 

 

 

 

això inclou una gran diversitat d’usuaris, per 

e camp central o visió borrosa 

ificultat per diferenciar entre el color roig i el verd o entre el groc i el blau o usuaris que no poden percebre cap 



 

 

 Els que tenen dificultats d’audició

 Els que no hi poden sentir

 Els que no hi  poden veure ni sentir

 Els que tenen dificultats de mobilitat

 Els que pateixen dislèxia o discalcúlia

 Els que tenen dificultat per a concentrar

 Els que tenen dificultats d’aprenentatge

 Els de la tercera edat  

 Els que no tenen accés per motius econòmics o socials a les últimes tecnologies 

disposen d’ordinadors antics o versions de navegadors 

 Els que no tenen experiè

 Els que tenen un domini limitat de l’idioma

 

Avantatges que presenten els

 

 Són usables 

 S’adapten millor als nous dispositius (PDA, mòbils, televisió digital)

 Es localitzen més ràpidament amb els cercadors

 Els costos de manteniment só

                         

                                                           
2 Trastorn cognitiu que afecta a la capacitat de 

 

Els que tenen dificultats d’audició 

Els que no hi poden sentir 

poden veure ni sentir 

tenen dificultats de mobilitat 

que pateixen dislèxia o discalcúlia2 

dificultat per a concentrar-se 

enen dificultats d’aprenentatge 

Els que no tenen accés per motius econòmics o socials a les últimes tecnologies 

disposen d’ordinadors antics o versions de navegadors endarrerides

Els que no tenen experiència prèvia en l’ús de la xarxa 

en un domini limitat de l’idioma 

Avantatges que presenten els webs accessibles: 

S’adapten millor als nous dispositius (PDA, mòbils, televisió digital) 

ràpidament amb els cercadors 

Els costos de manteniment són inferiors als no accessibles 

rastorn cognitiu que afecta a la capacitat de l’aprenentatge de les matemàtiques 
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Els que no tenen accés per motius econòmics o socials a les últimes tecnologies  ja que 

ides 



 

 

Legislació internacional i nacional

 

Amb l’objectiu de promoure la creació de llocs web accessibles s’han aprovat lleis a nivell 

internacional http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=internacional

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm

España http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=espanola

Entre les principals normes, decrets i lleis

a) Unió Europea: 

L’abril de 2002, el Parlament europeu sobre la Comunicació de la Comissió 

“eEurope2002” va recomanar que  “per què tots els llocs web siguin accessibles és 

fonamental que compleixin el nivell doble A (AA)

les pautes de la WAI” 

 

b) Espanyoles: 

 Dret recollit  en la Constitució

 Article  20.1.d.

www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm

reconeixen i es protegeixen els drets: A comunicar o rebre lliurement 

informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la 

clàusula de consciència i al secret pr

llibertats” 

 Article 51.2.

“Els poders públics promouran la  informació i l’educa

dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les 

qüestions que puguin afectar

 

                                                           
3
 Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 

accedir a la informació. Aquests punts son els de Prioritat 1 i 2.

nacional 

Amb l’objectiu de promoure la creació de llocs web accessibles s’han aprovat lleis a nivell 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=internacional, a nivell de la Unió Europea

://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=espanola 

les principals normes, decrets i lleis destacaré: 

L’abril de 2002, el Parlament europeu sobre la Comunicació de la Comissió 

“eEurope2002” va recomanar que  “per què tots els llocs web siguin accessibles és 

fonamental que compleixin el nivell doble A (AA)3 i que s’apliqui totalment la prioritat 2 de 

les pautes de la WAI”  

Dret recollit  en la Constitució espanyola de 1978 en els articles:

Article  20.1.d.   

www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm

reconeixen i es protegeixen els drets: A comunicar o rebre lliurement 

informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la 

clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici d’aquestes 

 

Article 51.2. www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_3.htm

“Els poders públics promouran la  informació i l’educa

dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les 

qüestions que puguin afectar-los, en la forma que la llei estableixi”.

Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 
accedir a la informació. Aquests punts son els de Prioritat 1 i 2. 
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Amb l’objectiu de promoure la creació de llocs web accessibles s’han aprovat lleis a nivell 

, a nivell de la Unió Europea 

://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm i també a 

L’abril de 2002, el Parlament europeu sobre la Comunicació de la Comissió 

“eEurope2002” va recomanar que  “per què tots els llocs web siguin accessibles és 

i que s’apliqui totalment la prioritat 2 de 

espanyola de 1978 en els articles: 

www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_2_sec1.htm:  “Es 

reconeixen i es protegeixen els drets: A comunicar o rebre lliurement 

informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la 

ofessional en l’exercici d’aquestes 

www.congreso.es/funciones/constitucion/titulo_1_cap_3.htm:   

“Els poders públics promouran la  informació i l’educació dels consumidors i 

dels usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les 

los, en la forma que la llei estableixi”. 

Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 



 

 

 També és una  obligació legal

  Llei 34/2002, d’ 11 de ju

del comerç electrònic (LSSICE)

https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388

disposició addicional 

persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació proporcionada 

per mitjans electrònics:

 Les Administracions públiques ado

que la informació disponible en les seves respectives pàgines 

d’internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d’edat 

avançada, d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut 

generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 200

 Així mateix, podran exigir que les planes d’internet

manteniment de les quals 

abans mencionats.

 Dos. Igualment, es promourà l’adopció de normes d’accessibilitat pels 

prestadors de serveis i

l’accés de les persones amb discapacitat o d’edat avançada als 

continguts digitals.

 Llei  LIONDAU 51/2003, del 2 de desembre, d’ igualtat d’ oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal d

https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187

Aquesta llei esta

han de ser accessibles i disposa de terminis per tal de realitzar els canvis necessaris 

 per aconseguir-ho. Respecte als productes i serveis de la societat de la informació la 

llei estableix en la Disposició final sèptima:

 En el termini de dos anys des de 

aprovarà, segons el previst en el seu article 10, unes condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització de les tecnologies, 

productes i serveis relacionats amb la societat de la 

obligació legal recolzada per les lleis següents:

Llei 34/2002, d’ 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i 

del comerç electrònic (LSSICE)  

https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388

disposició addicional cinquena. Fa referència a l’accessibilitat per a les 

persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació proporcionada 

per mitjans electrònics: 

es Administracions públiques adoptaran les mesures necessàries

que la informació disponible en les seves respectives pàgines 

d’internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d’edat 

avançada, d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut 

generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 200

Així mateix, podran exigir que les planes d’internet

manteniment de les quals financin,  apliquin els criteris d’accessibilitat 

abans mencionats. 

Dos. Igualment, es promourà l’adopció de normes d’accessibilitat pels 

prestadors de serveis i els fabricants d’equips i “sotfware”, per facilitar 

l’accés de les persones amb discapacitat o d’edat avançada als 

continguts digitals. 

LIONDAU 51/2003, del 2 de desembre, d’ igualtat d’ oportunitats, no 

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/03/pdfs/A43187-43195.pdf

Aquesta llei estableix l’obligació progressiva  que tots els entorns, productes i serveis 

han de ser accessibles i disposa de terminis per tal de realitzar els canvis necessaris 

ho. Respecte als productes i serveis de la societat de la informació la 

llei estableix en la Disposició final sèptima: 

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

aprovarà, segons el previst en el seu article 10, unes condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització de les tecnologies, 

productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i de qualsevol 
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recolzada per les lleis següents: 

liol de serveis de la societat de la informació i 

https://www.boe.es/boe/dias/2002/07/12/pdfs/A25388-25403.pdf  , en la seva 

cinquena. Fa referència a l’accessibilitat per a les 

persones amb discapacitat i d’edat avançada a la informació proporcionada 

ptaran les mesures necessàries per 

que la informació disponible en les seves respectives pàgines 

d’internet pugui ser accessible a persones amb discapacitat i d’edat 

avançada, d’acord amb els criteris d’accessibilitat al contingut 

generalment reconeguts, abans del 31 de desembre de 2005. 

Així mateix, podran exigir que les planes d’internet, el disseny o 

apliquin els criteris d’accessibilitat 

Dos. Igualment, es promourà l’adopció de normes d’accessibilitat pels 

els fabricants d’equips i “sotfware”, per facilitar 

l’accés de les persones amb discapacitat o d’edat avançada als 

LIONDAU 51/2003, del 2 de desembre, d’ igualtat d’ oportunitats, no 

es persones amb discapacitat 

43195.pdf. 

que tots els entorns, productes i serveis 

han de ser accessibles i disposa de terminis per tal de realitzar els canvis necessaris 

ho. Respecte als productes i serveis de la societat de la informació la 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

aprovarà, segons el previst en el seu article 10, unes condicions bàsiques 

d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització de les tecnologies, 

informació i de qualsevol 



 

 

mitjà de comunicació social, que seran obligatòries en el termini de quatre a 

sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a tots els productes i 

serveis nous, i en el termini de vuit a deu anys per a tots aquells existen

siguin susceptibles d’ajustos raonables.

 En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

tindrà que realitzar els estudis integrals sobre l’ accessibilitat a aquests bens i 

serveis que es considerin més rellevants des d

discriminació i accessibilitat universal.

 I en la Disposició final desena

de l’entrada en vigor d’aquesta llei, desenvoluparà el currículum formatiu en 

“disseny per a tots”, en tots

universitaris, per la formació de professionals en els camps del disseny i la 

construcció de l’entorn físic, l’edificació, les infraestructures i obres públiques, 

el transport, les comunicacions i telecomunicacions i 

de la informació.

 Reial Decret 1494/2007

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967

disposició addicional

pàgines d'Internet de les

s'estableixen els 

“La informació disponible

ser accessible a les persones grans

d'accessibilitat que compleixi

 La Llei 56/2007, 

Informació.  

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701

Finalment es revisa

cinquena referida

                                                           
4
 Indica els punts que han de ser satisfets en les pàgines web per tal de que cap persona es trobi en una situació 

d’incapacitat d’accedir a la informació.
5
 Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 

accedir a la informació. 

mitjà de comunicació social, que seran obligatòries en el termini de quatre a 

sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a tots els productes i 

serveis nous, i en el termini de vuit a deu anys per a tots aquells existen

siguin susceptibles d’ajustos raonables. 

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

tindrà que realitzar els estudis integrals sobre l’ accessibilitat a aquests bens i 

serveis que es considerin més rellevants des del 

discriminació i accessibilitat universal. 

I en la Disposició final desena:  El Govern, en el termini de dos anys a partir 

de l’entrada en vigor d’aquesta llei, desenvoluparà el currículum formatiu en 

“disseny per a tots”, en tots els programes educatius, inclosos els 

universitaris, per la formació de professionals en els camps del disseny i la 

construcció de l’entorn físic, l’edificació, les infraestructures i obres públiques, 

el transport, les comunicacions i telecomunicacions i 

de la informació. 

1494/2007, de 12 de novembre  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967

addicional cinquena es regulen els criteris d'accessibilitat

d'Internet de les administracions públiques o amb

 terminis de compliment: 

disponible en les pàgines d'Internet de les administracions

a les persones grans i persones amb discapacitat

compleixi les prioritats 14 i 25 de la Norma UNE 139803

, de 28 de desembre, de mesures d'impuls

http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53701-53719.pdf

es revisa, actualitza i amplia el contingut de l'actual

referida a l'accessibilitat de les pàgines d'Internet

er satisfets en les pàgines web per tal de que cap persona es trobi en una situació 
d’incapacitat d’accedir a la informació. 

Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 

 

         15 

mitjà de comunicació social, que seran obligatòries en el termini de quatre a 

sis anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei per a tots els productes i 

serveis nous, i en el termini de vuit a deu anys per a tots aquells existents que 

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, el Govern 

tindrà que realitzar els estudis integrals sobre l’ accessibilitat a aquests bens i 

el  punt de vista de la no 

:  El Govern, en el termini de dos anys a partir 

de l’entrada en vigor d’aquesta llei, desenvoluparà el currículum formatiu en 

els programes educatius, inclosos els 

universitaris, per la formació de professionals en els camps del disseny i la 

construcció de l’entorn físic, l’edificació, les infraestructures i obres públiques, 

el transport, les comunicacions i telecomunicacions i els serveis de la societat 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/11/30/pdfs/A04967-04972.pdf. En la 

d'accessibilitat aplicables a les 

o amb finançament públic i 

administracions públiques ha de 

discapacitat, amb un nivell mínim 

139803: 2004.” 

mpuls de la Societat de la 

53719.pdf   

de l'actual disposició addicional 

pàgines d'Internet, a fi de garantir 

er satisfets en les pàgines web per tal de que cap persona es trobi en una situació 

Indica els punts que haurien de ser satisfets en les planes web per tal de que cap persona tingui greus dificultats per 



 

 

adequadament l'accessibilitat

a la informació proporcionada

 “A 

administracions públiques

dels

Excepcionalment

funcionalitat

seva

 “Les administracions públiques 

d'Internet el

pàgines d'Internet

serveis

particular

pàgines d'Internet

de formació

finançament públic

 

Les

l'usuari informació

sistema

contingut

consulta

 Es publica la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE

En aquesta Llei, es troba l'Article 16: Modificac

de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el qual: 

s'addiciona un apartat nou a la disposició addicional cinquena de la Llei 34/2002, de 

11 de juliol, de serveis de la societat de la infor

redacció següent: 

 "Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb 

discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per 

mitjans electrònics. 

l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat

proporcionada per mitjans electrònics.  

A partir del 31 de desembre de 2008, les pàgines

administracions públiques han de satisfer, com a mínim

dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment

Excepcionalment, aquesta obligació no serà

funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que

seva accessibilitat.” 

Les administracions públiques han d'exigir que

d'Internet el disseny o manteniment financin total

pàgines d'Internet d'entitats i empreses que s'encarreguin de

serveis públics apliquin els criteris d'accessibilitat

particular, serà obligatori el que expressa aquest

pàgines d'Internet i els seus continguts dels Centres

de formació i universitaris, així com, dels centres

finançament públic.  

Les pàgines d'Internet de les administracions públiques

l'usuari informació sobre el seu nivell d'accessibilitat i

tema de contacte perquè puguin transmetre

contingut de les pàgines d'Internet o formular qualsevol

consulta o suggeriment de millora. “ 

Es publica la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf

En aquesta Llei, es troba l'Article 16: Modificació de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, 

de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el qual: 

s'addiciona un apartat nou a la disposició addicional cinquena de la Llei 34/2002, de 

11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, amb la 

redacció següent:  

"Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb 

discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per 

mitjans electrònics.  
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discapacitat i d'edat avançada 

pàgines d'Internet de les 

com a mínim, el nivell mitjà 

generalment reconeguts. 

serà aplicable quan una 

tecnològica que permeti la 

han d'exigir que tant les pàgines 

total o parcialment com les 

s'encarreguin de gestionar 

d'accessibilitat abans esmentats. En 

aquest apartat per a les 

Centres públics educatius, 

dels centres privats que obtinguin 

administracions públiques han d'oferir a 

d'accessibilitat i facilitar un 

transmetre les dificultats d'accés al 

formular qualsevol queixa, 

Es publica la Llei 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció 

Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

13241.pdf  

ió de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, 

de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, en el qual: 

s'addiciona un apartat nou a la disposició addicional cinquena de la Llei 34/2002, de 

mació i de comerç electrònic, amb la 

"Disposició addicional cinquena. Accessibilitat per a les persones amb 

discapacitat i d'edat avançada a la informació proporcionada per 



 

 

Les pàgines d'Internet que serveixin de 

socials en línia, desenvolupades per entitats el volum anual 

d'operacions, calculat d'acord amb el que estableix la normativa de 

l'Impost sobre el Valor Afegit, excedeixi els 6.101.121,04 euros, han de 

satisfer, a partir del 31 

mitjà dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. 

Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una 

funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti 

la s

 

  Al juliol de

d'Accessibilitat

Com ja s'ha 

directa és que com la

139803, ara 

d'acord a les 

  

En definitiva, 

Contingut Web

l'Administració pública

amb fons públics

Pautes d’accessibilitat al contingut del web

Per fer accessible el contingut web, s’han desenvolupat les denominades Pautes d’Accessibilitat al 

Contingut de la Web WCAG 1.0  i Pautes d’Accessibilitat al Contingut de la Web WCAG 2.0. La 

funció principal és la de guiar el disseny de l

d’aquesta manera, les barreres a la informació.

a) Pautes d’accessibilitat al Contingut de la Web

Son les 14 següents: 

Les pàgines d'Internet que serveixin de suport o canal a les xarxes 

socials en línia, desenvolupades per entitats el volum anual 

d'operacions, calculat d'acord amb el que estableix la normativa de 

l'Impost sobre el Valor Afegit, excedeixi els 6.101.121,04 euros, han de 

satisfer, a partir del 31 de desembre de 2012, com a mínim, el nivell 

mitjà dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. 

Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una 

funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti 

la seva accessibilitat ". 

Al juliol de 2012 es va aprovar la Norma UNE 139803

d'Accessibilitat per a continguts a la web

 esmentat aquesta norma es basa en les WCAG

que com la legislació espanyola obliga a complir

 els continguts web hauran de complir amb 

 WCAG 2.0. 

, des de Juliol de 2012 a Espanya les Pautes

Web 2.0 són norma UNE exigida per llei 

l'Administració pública, per a les pàgines web finançades

públics i per a les pàgines de grans empreses . 

contingut del web 

Per fer accessible el contingut web, s’han desenvolupat les denominades Pautes d’Accessibilitat al 

1.0  i Pautes d’Accessibilitat al Contingut de la Web WCAG 2.0. La 

funció principal és la de guiar el disseny de les pàgines web cap a un disseny accessible, reduint , 

d’aquesta manera, les barreres a la informació. 

Pautes d’accessibilitat al Contingut de la Web WCAG 1.0  
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suport o canal a les xarxes 

socials en línia, desenvolupades per entitats el volum anual 

d'operacions, calculat d'acord amb el que estableix la normativa de 

l'Impost sobre el Valor Afegit, excedeixi els 6.101.121,04 euros, han de 

de desembre de 2012, com a mínim, el nivell 

mitjà dels criteris d'accessibilitat al contingut generalment reconeguts. 

Excepcionalment, aquesta obligació no serà aplicable quan una 

funcionalitat o servei no disposi d'una solució tecnològica que permeti 

139803: 2012. Requisits 

a la web. http://goo.gl/HpXgMf  

WCAG 2.0. La implicació 

a complir amb la Norma UNE 

 el nivell d'adequació AA 

Pautes d'Accessibilitat per al 

 per a les pàgines de 

finançades totalment o parcialment 

 

Per fer accessible el contingut web, s’han desenvolupat les denominades Pautes d’Accessibilitat al 

1.0  i Pautes d’Accessibilitat al Contingut de la Web WCAG 2.0. La 

es pàgines web cap a un disseny accessible, reduint , 



 

 

1. Proporcioneu alternatives equivalents per al contingut visual i auditiu

Exemple: 

<img src="foto.jpg" 

Podeu consultar la pàgina 

Els textos s'han de redactar amb les següents característiques:

 Curts, com els peus de les fotografies dels diaris; màxim una frase, mai una petita 

redacció. 

 Simples i clars. 

o Bé: "Logotip de l'escola"

o Malament: "Fulla d'arbre plataner sobre fons de blat indicatiu de fertilitat"

 Evitar les indicacions de colors.

 Evitar les indicacions detallades de formes.

 Preferir indicar abans el 

 

Com "veu" el contingut multimèdia un cec?

Una persona amb una discapacitat visual greu no pot veure un vídeo, però sí que li podem (i 

devem) d'oferir alternatives que li soluc

habitual és adjuntar un text alternatiu amb una breu descripció del contingut del vídeo 

(l'argument, el missatge, no les formes visuals). També és important que dins de la pàgina 

els vídeos estiguin ben re

posar en funcionament amb un clic per sobre d'aquells que s'executen automàticament dins 

d'una pàgina on hi han altres coses.

Com "escolta" el contingut un sord?

Una persona amb una discapacitat auditiva severa no pot escoltar sons, siguin aquests 

aïllats (una cançó, una entrevista...) o com a banda sonora d'un vídeo; en el primer cas se'ls 

1. Proporcioneu alternatives equivalents per al contingut visual i auditiu

<img src="foto.jpg" alt="Text alternatiu"> 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/imatges.html

Els textos s'han de redactar amb les següents característiques: 

Curts, com els peus de les fotografies dels diaris; màxim una frase, mai una petita 

Bé: "Logotip de l'escola" 

Malament: "Fulla d'arbre plataner sobre fons de blat indicatiu de fertilitat"

Evitar les indicacions de colors. 

les indicacions detallades de formes. 

Preferir indicar abans el què que el com. 

Com "veu" el contingut multimèdia un cec? 

Una persona amb una discapacitat visual greu no pot veure un vídeo, però sí que li podem (i 

devem) d'oferir alternatives que li solucionin al màxim les seves necessitats. La forma més 

habitual és adjuntar un text alternatiu amb una breu descripció del contingut del vídeo 

(l'argument, el missatge, no les formes visuals). També és important que dins de la pàgina 

els vídeos estiguin ben retolats amb un títol. Són preferibles aquells vídeos que l'usuari ha de 

posar en funcionament amb un clic per sobre d'aquells que s'executen automàticament dins 

d'una pàgina on hi han altres coses. 

Com "escolta" el contingut un sord? 

Una persona amb una discapacitat auditiva severa no pot escoltar sons, siguin aquests 

aïllats (una cançó, una entrevista...) o com a banda sonora d'un vídeo; en el primer cas se'ls 
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1. Proporcioneu alternatives equivalents per al contingut visual i auditiu 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/imatges.html  

Curts, com els peus de les fotografies dels diaris; màxim una frase, mai una petita 

Malament: "Fulla d'arbre plataner sobre fons de blat indicatiu de fertilitat" 

Una persona amb una discapacitat visual greu no pot veure un vídeo, però sí que li podem (i 

ionin al màxim les seves necessitats. La forma més 

habitual és adjuntar un text alternatiu amb una breu descripció del contingut del vídeo 

(l'argument, el missatge, no les formes visuals). També és important que dins de la pàgina 

tolats amb un títol. Són preferibles aquells vídeos que l'usuari ha de 

posar en funcionament amb un clic per sobre d'aquells que s'executen automàticament dins 

Una persona amb una discapacitat auditiva severa no pot escoltar sons, siguin aquests 

aïllats (una cançó, una entrevista...) o com a banda sonora d'un vídeo; en el primer cas se'ls 



 

 

ha de proporcionar un text o transcripció alternativa i en el segon es pot 

en moviment. 

La subtitulació de vídeos està avançant força a nivell tecnològic i actualment existeixen 

diversos programaris, tan

formats dels fitxers que contenen la s

sistemes universals; penseu que aquests fitxers no sols contenen el text que s'afegeix a la 

pantalla sinó també les indicacions de temps de quan ho han de fer.

 

Com podem subtitular vídeos?

Youtube ha presentat una nova eina que permet als seus usuaris afegir subtítols als vídeos 

que pengin al seu portal. Aquesta nova opció té l'objectiu de permetre als usuaris d'altres 

idiomes o als que pateixen algun tipus de deficiència auditiva que puguin entendre el

sigui quin sigui el seu idioma. El portal líder en vídeos d'Internet ha anunciat que la nova 

característica permet afegir els subtítols en qualsevol idioma.

Per afegir subtítols a un vídeo l'usuari ha de carregar un arxiu utilitzant el menú "Anota

subtítols" https://support.google.com/youtube/answer/92710?topic=14354&hl=es

pàgina d'edició. A més, no hi ha límit en els idiomes en els quals es poden subtitular un 

contingut, simplement haurà de carregar diversos arxius associats al vídeo. 

 

Per saber si un vídeo de Youtube compta amb subtítols, només cal clicar en un botó

la cantonada dreta de la pantalla del vídeo fins que aparegui una icona amb les lletres "CC". 

Fent clic sobre aquesta icona, s'activen els subtítols (que per defecte estan desactivats) al 

mateix temps que es desplega un menú en el qual es pot esc

volem visualitzar. Alguns mitjans de comunicació com la BBC ja han començat a utilitzar 

aquesta nova opció per arribar a un major nombre de públic.

2. No us baseu només en el color

 Eviteu utilitzar colors diferents per indicar

 

 

ha de proporcionar un text o transcripció alternativa i en el segon es pot 

de vídeos està avançant força a nivell tecnològic i actualment existeixen 

diversos programaris, tant comercials com gratuïts, que permeten afegir

formats dels fitxers que contenen la subtitulació per a la web s'estan estandarditzant cap a 

sistemes universals; penseu que aquests fitxers no sols contenen el text que s'afegeix a la 

pantalla sinó també les indicacions de temps de quan ho han de fer. 

Com podem subtitular vídeos? 

resentat una nova eina que permet als seus usuaris afegir subtítols als vídeos 

que pengin al seu portal. Aquesta nova opció té l'objectiu de permetre als usuaris d'altres 

idiomes o als que pateixen algun tipus de deficiència auditiva que puguin entendre el

sigui quin sigui el seu idioma. El portal líder en vídeos d'Internet ha anunciat que la nova 

característica permet afegir els subtítols en qualsevol idioma. 

Per afegir subtítols a un vídeo l'usuari ha de carregar un arxiu utilitzant el menú "Anota

https://support.google.com/youtube/answer/92710?topic=14354&hl=es

pàgina d'edició. A més, no hi ha límit en els idiomes en els quals es poden subtitular un 

contingut, simplement haurà de carregar diversos arxius associats al vídeo. 

Per saber si un vídeo de Youtube compta amb subtítols, només cal clicar en un botó

la cantonada dreta de la pantalla del vídeo fins que aparegui una icona amb les lletres "CC". 

Fent clic sobre aquesta icona, s'activen els subtítols (que per defecte estan desactivats) al 

mateix temps que es desplega un menú en el qual es pot escollir quin tipus d'anotacions 

volem visualitzar. Alguns mitjans de comunicació com la BBC ja han començat a utilitzar 

aquesta nova opció per arribar a un major nombre de públic. 

2. No us baseu només en el color 

Eviteu utilitzar colors diferents per indicar informacions importants a la web.
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ha de proporcionar un text o transcripció alternativa i en el segon es pot subtitular la imatge 

de vídeos està avançant força a nivell tecnològic i actualment existeixen 

comercials com gratuïts, que permeten afegir-la a posteriori. Els 

per a la web s'estan estandarditzant cap a 

sistemes universals; penseu que aquests fitxers no sols contenen el text que s'afegeix a la 

 

resentat una nova eina que permet als seus usuaris afegir subtítols als vídeos 

que pengin al seu portal. Aquesta nova opció té l'objectiu de permetre als usuaris d'altres 

idiomes o als que pateixen algun tipus de deficiència auditiva que puguin entendre els vídeos 

sigui quin sigui el seu idioma. El portal líder en vídeos d'Internet ha anunciat que la nova 

Per afegir subtítols a un vídeo l'usuari ha de carregar un arxiu utilitzant el menú "Anotacions i 

https://support.google.com/youtube/answer/92710?topic=14354&hl=es de la 

pàgina d'edició. A més, no hi ha límit en els idiomes en els quals es poden subtitular un 

contingut, simplement haurà de carregar diversos arxius associats al vídeo.  

Per saber si un vídeo de Youtube compta amb subtítols, només cal clicar en un botó situat a 

la cantonada dreta de la pantalla del vídeo fins que aparegui una icona amb les lletres "CC". 

Fent clic sobre aquesta icona, s'activen els subtítols (que per defecte estan desactivats) al 

ollir quin tipus d'anotacions 

volem visualitzar. Alguns mitjans de comunicació com la BBC ja han començat a utilitzar 

informacions importants a la web. 



 

 

Exemple: 

Clica en el botó vermell per obtenir informació o clica en el botó groc per enviar

un suggeriment. 

 

 

 

 

Aquest tipus d'aplicacions no són 

copsar; de la mateixa manera, altres alteracions visuals poden alterar el sentit del color en 

algunes persones; el cas més conegut és el daltonisme.

El daltonisme és una alteració visual que afecta aproxi

masculina, rarament en dones. Es caracteritza per la confusió entre diferents colors, 

especialment entre el vermell i el verd, i entre el blau i el groc.

 Proporcioneu contrast suficient entre el color de fons de la pàgina i

Existeixen aplicacions com  

trobar el millor contrast entre el color de fons d’una pàgina i el color de la lletra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podeu consultar la pàgina 

Clica en el botó vermell per obtenir informació o clica en el botó groc per enviar

 

  

Aquest tipus d'aplicacions no són recomanables perquè una persona invident no les pot 

copsar; de la mateixa manera, altres alteracions visuals poden alterar el sentit del color en 

algunes persones; el cas més conegut és el daltonisme. 

El daltonisme és una alteració visual que afecta aproximadament a un 8 % de la població 

masculina, rarament en dones. Es caracteritza per la confusió entre diferents colors, 

especialment entre el vermell i el verd, i entre el blau i el groc. 

Proporcioneu contrast suficient entre el color de fons de la pàgina i

Existeixen aplicacions com  http://webaim.org/resources/contrastchecker/

trobar el millor contrast entre el color de fons d’una pàgina i el color de la lletra.

ltar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/colors.html

Il·lustració 4. Botons al web 

Il·lustració 5. Exemples de contrast 
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Clica en el botó vermell per obtenir informació o clica en el botó groc per enviar-nos 

recomanables perquè una persona invident no les pot 

copsar; de la mateixa manera, altres alteracions visuals poden alterar el sentit del color en 

madament a un 8 % de la població 

masculina, rarament en dones. Es caracteritza per la confusió entre diferents colors, 

Proporcioneu contrast suficient entre el color de fons de la pàgina i el color del text. 

http://webaim.org/resources/contrastchecker/ que ens ajuden a 

trobar el millor contrast entre el color de fons d’una pàgina i el color de la lletra. 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/colors.html 



 

 

3. Utilitzeu marcadors i fulls 

 

Separarem el contingut del document (html) de la presentació (css) i utilitzarem les etiquetes 

correctament.  

 

Exemple: 
 

 

 

 

 

 

 
Il·lustració 6. Separar el contingut de la presentació

Podeu consultar la http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/estil.html

  

 

4. Identifiqueu l'idioma utilitzat

Identificar quin és l'idioma emprat en el web facilita la feina dels cercadors quan busque

resultats segons la llengua. Ens trobem, però amb la situació que

amb el codi d'espanyol pel fet d'haver estat editats amb programes traduïts en aquesta llengua.

Tanmateix aprofitarem per  informar amb quin joc de 

quines son les metadades i quin és el títol del web. Per fer

aquest codi abans del body del document:

Utilitzeu marcadors i fulls d’estils i feu-ho apropiadament 

Separarem el contingut del document (html) de la presentació (css) i utilitzarem les etiquetes 

. Separar el contingut de la presentació 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/estil.html  

4. Identifiqueu l'idioma utilitzat 

Identificar quin és l'idioma emprat en el web facilita la feina dels cercadors quan busque

egons la llengua. Ens trobem, però amb la situació que molts webs en català consten 

amb el codi d'espanyol pel fet d'haver estat editats amb programes traduïts en aquesta llengua.

Tanmateix aprofitarem per  informar amb quin joc de caràcters s'ha codificat la pàgina web,  

quines son les metadades i quin és el títol del web. Per fer-ho només necessitem incloure 

aquest codi abans del body del document: 
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Separarem el contingut del document (html) de la presentació (css) i utilitzarem les etiquetes 

Identificar quin és l'idioma emprat en el web facilita la feina dels cercadors quan busquen els 

molts webs en català consten 

amb el codi d'espanyol pel fet d'haver estat editats amb programes traduïts en aquesta llengua. 

caràcters s'ha codificat la pàgina web,  

ho només necessitem incloure 



 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "

"http://www.w3.org/TR

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca" lang="ca">  

<head> 

<title>Títol del web</title>

  <meta http-equiv="Content

  <meta name="author" content="Nom d

  <meta name="title" content="Títol de la pàgina"/>

  <meta http-equiv="Content

</head> 

<body> 

 

Podeu consultar la pàgina 

 

5. Creeu i utilitzeu taules de forma adequada

Utilitzarem les taules només per a guardar informació i les etiquetarem correctament. No 

utilitzarem mai les taules per maquetar un web.

Exemple: 

<table title="taula" summary="exemple"> 

<tr>  

   <th scope="col">Capçalera 1</th> 

   <th scope="col">Capçale

</tr> 

 <tr>  

   <td>Dada 1</td>

   <td>Dada 2</td> 

</tr>  

<tr>  

   <td>Dada 3</td>

   <td>Dada 4</td> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca" lang="ca">  

<title>Títol del web</title> 

equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso

<meta name="author" content="Nom de l’autor"/> 

<meta name="title" content="Títol de la pàgina"/> 

equiv="Content-language" content="ca"/> 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/idioma.html

5. Creeu i utilitzeu taules de forma adequada 

Utilitzarem les taules només per a guardar informació i les etiquetarem correctament. No 

utilitzarem mai les taules per maquetar un web. 

<table title="taula" summary="exemple">  

<th scope="col">Capçalera 1</th>  

<th scope="col">Capçalera 2</th>  

<td>Dada 1</td> 

<td>Dada 2</td>  

<td>Dada 3</td> 

<td>Dada 4</td>  
Il·lustració 7. Exemple de taula
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//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="ca" lang="ca">   

Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/> 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/idioma.html 

Utilitzarem les taules només per a guardar informació i les etiquetarem correctament. No 

. Exemple de taula 



 

 

</tr> 

</table> 

 

Podeu consultar la pàgina 

 

6. Assegureu-vos que les pàgines que creeu siguin vàlides en diferents plataformes 

tecnològiques 

 

Alguns exemples serien: 

 Organitzeu el document pe

 Proporcioneu text alternatiu a les aplicacions web 2.0

<iframe src="http://www.symbaloo.com/embed/autorsimplicats

class="mides" title="Symbaloo Autors implicats 2014" frameborder="0">

<img src="autors/autors.jpg" alt="Symbaloo d'autors implicats"/>

</iframe> 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mides.html

 

7. Assegureu a l’usuari el control so

Assegureu-vos que l’usuari pugui aturar els objectes o pàgines que es mouen, fan 

pampallugues, es desplacen o s’actualitzen correctament com per exemple gifs animats o 

animacions fetes amb flash

Exemple: 

 

 

 

Podeu consultar la pàgina 

 
8. Assegureu l’accessibilitat directa de les interfícies incrustades

 

Il·lustració 8. Animació amb flash de la paraula accessibilitat

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/taules.html

vos que les pàgines que creeu siguin vàlides en diferents plataformes 

Organitzeu el document perquè pugui ser llegit sense full d’estil 

Proporcioneu text alternatiu a les aplicacions web 2.0 

http://www.symbaloo.com/embed/autorsimplicats

class="mides" title="Symbaloo Autors implicats 2014" frameborder="0">

<img src="autors/autors.jpg" alt="Symbaloo d'autors implicats"/> 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mides.html

7. Assegureu a l’usuari el control sobre els canvis dels continguts tempo

vos que l’usuari pugui aturar els objectes o pàgines que es mouen, fan 

pampallugues, es desplacen o s’actualitzen correctament com per exemple gifs animats o 

animacions fetes amb flash  

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/scripts.html

l’accessibilitat directa de les interfícies incrustades

. Animació amb flash de la paraula accessibilitat 
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http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/taules.html 

vos que les pàgines que creeu siguin vàlides en diferents plataformes 

 

http://www.symbaloo.com/embed/autorsimplicats" name="_symFrame" 

class="mides" title="Symbaloo Autors implicats 2014" frameborder="0"> 

 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mides.html 

bre els canvis dels continguts tempo-dependents 

vos que l’usuari pugui aturar els objectes o pàgines que es mouen, fan 

pampallugues, es desplacen o s’actualitzen correctament com per exemple gifs animats o 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/scripts.html 

l’accessibilitat directa de les interfícies incrustades 



 

 

Fer accessibles totes les aplicacions web 2.0 que pugui incloure el web així com donar

text o una imatge alternativa amb una descripció per a tots aquells usuaris que no disposin 

de les tecnologies flash, java, etc.

 

Exemple: vídeo amb imatge i text alternatiu

 

<object type="application/x

data="http://www.dailymotion.com/swf/x2ax7x_web

<param name="movie" value="http://www.dailymotion.c

educacion_tech"> 

<noscript> 

<img src="imatges_web2/video.jpg" alt="Vídeo: Web 2.0 i educació"  title="Vídeo: 

Web 2.0 i educació"/>

</noscript> 

</object>  

<p>Vídeo: Web 2.0 i educació</p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 Il·lustració 

Podeu consultar la pàgina 

 
9. Dissenyeu pensant en l’ús de diferents perifèrics
 
 
Alguns exemples serien:

Fer accessibles totes les aplicacions web 2.0 que pugui incloure el web així com donar

text o una imatge alternativa amb una descripció per a tots aquells usuaris que no disposin 

tecnologies flash, java, etc. 

Exemple: vídeo amb imatge i text alternatiu 

<object type="application/x-shockwave-flash" class="mides" 

data="http://www.dailymotion.com/swf/x2ax7x_web-20-y-educacion_tech">

<param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x2ax7x_web

<img src="imatges_web2/video.jpg" alt="Vídeo: Web 2.0 i educació"  title="Vídeo: 

Web 2.0 i educació"/> 

<p>Vídeo: Web 2.0 i educació</p>  

Il·lustració 9. Vídeo Web 2.0 i educació 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/multimedia.html

9. Dissenyeu pensant en l’ús de diferents perifèrics de control 

Alguns exemples serien: 
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Fer accessibles totes les aplicacions web 2.0 que pugui incloure el web així com donar-li un 

text o una imatge alternativa amb una descripció per a tots aquells usuaris que no disposin 

educacion_tech"> 

om/swf/x2ax7x_web-20-y-

<img src="imatges_web2/video.jpg" alt="Vídeo: Web 2.0 i educació"  title="Vídeo: 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/multimedia.html 



 

 

 Accedir directament al contingut del web

 Proporcionar dreceres de teclat per anar a un lloc concret del 

 

Exemple: Accedir directament al contingut del web:

La primera línia de codi que posarem desprès de l’etiqueta

contingut del document: 

<p class="un"><a href="#contingut" title="Enllaç al contingut del document">.</a></p>

Totes les pàgines del web Accessibilitat web: una porta oberta a tothom compleixen aquesta 

pauta http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html

10. Utilitzeu solucions multiplataforma

Alguns exemples serien:

 No provoqueu aparicions sobtades de noves finestres i no canvieu la finestra actual 

sense informar a 

 Etiqueteu els formularis correctament

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 10. Exemple de formulari

Podeu consultar la pàgina 

11. Utilitzeu les tecnologies i pautes W3C

Utilitzeu i valideu les tecnologies i pautes del W3C i l’accessibilitat web

Per fer-ho utilitzarem els validadors de codi html i de full d’estil css del mateix

Accedir directament al contingut del web 

Proporcionar dreceres de teclat per anar a un lloc concret del 

Exemple: Accedir directament al contingut del web: 

La primera línia de codi que posarem desprès de l’etiqueta <body> serà un enllaç al 

 

<p class="un"><a href="#contingut" title="Enllaç al contingut del document">.</a></p>

Totes les pàgines del web Accessibilitat web: una porta oberta a tothom compleixen aquesta 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html  

10. Utilitzeu solucions multiplataforma 

Alguns exemples serien: 

No provoqueu aparicions sobtades de noves finestres i no canvieu la finestra actual 

sense informar a l’usuari. 

Etiqueteu els formularis correctament 

. Exemple de formulari 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/formularis.html

11. Utilitzeu les tecnologies i pautes W3C 

Utilitzeu i valideu les tecnologies i pautes del W3C i l’accessibilitat web

ho utilitzarem els validadors de codi html i de full d’estil css del mateix
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Proporcionar dreceres de teclat per anar a un lloc concret del web 

<body> serà un enllaç al 

<p class="un"><a href="#contingut" title="Enllaç al contingut del document">.</a></p> 

Totes les pàgines del web Accessibilitat web: una porta oberta a tothom compleixen aquesta 

No provoqueu aparicions sobtades de noves finestres i no canvieu la finestra actual 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/formularis.html 

Utilitzeu i valideu les tecnologies i pautes del W3C i l’accessibilitat web.  

ho utilitzarem els validadors de codi html i de full d’estil css del mateix W3C i 



 

 

quan tinguem el web lliure d’errors validarem l’accessibilitat amb alguna eina 

recomanada pel WAI.

Podeu consultar la pàgina 

 

12. Proporcioneu informació de context i orientació

Aquesta pauta actualment no s’utilitza ja que es maqueten les pàgines amb capes i no 

amb marcs com es feia abans.

Exemple:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 11. Dividir el web amb capes

 

El meu web està maquetat amb capes. 

13. Proporcioneu mecanismes de navegació clars

Cal estructurar correctament la informació de tota la pàgina we

quan tinguem el web lliure d’errors validarem l’accessibilitat amb alguna eina 

da pel WAI. 

Podeu consultar la pàgina http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/validadors.html

Proporcioneu informació de context i orientació 

Aquesta pauta actualment no s’utilitza ja que es maqueten les pàgines amb capes i no 

amb marcs com es feia abans.  

. Dividir el web amb capes 

El meu web està maquetat amb capes. http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html

13. Proporcioneu mecanismes de navegació clars 

Cal estructurar correctament la informació de tota la pàgina we
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quan tinguem el web lliure d’errors validarem l’accessibilitat amb alguna eina 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/validadors.html  

Aquesta pauta actualment no s’utilitza ja que es maqueten les pàgines amb capes i no 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html 

Cal estructurar correctament la informació de tota la pàgina web: menús, contingut, 



 

 

classificar els vincles, etc.

Exemple: 

<body> 

<div id=“capçalera">

Imatge, nom del web, autor, menús...

</div>    

<div id="lateral"> 

  Enllaços recomanats, widgets...

</div>    

<div id="contingut"> 

            Contingut del web

</div>   

  <div id="peu">  

Segells de validació, comptador de visites, ...

 </div>   

</body> 

 

 
14. Assegureu-vos que els documents siguin clars i simples

Alguns exemples son: 

Usabilitat: Farem també un web usable és a dir  fàcil d'usar pels seus usuaris.

Disseny homogeni

colors, tipografia i maquetació. Amb el disseny homogeni es transmet a l'usuari una 

sensació de solidesa, de web ben fet, alhora que serà ben conscient del mo

classificar els vincles, etc. 

id=“capçalera"> 

Imatge, nom del web, autor, menús... 

Enllaços recomanats, widgets...    

 

Contingut del web  

Segells de validació, comptador de visites, ... 

que els documents siguin clars i simples 

Farem també un web usable és a dir  fàcil d'usar pels seus usuaris.

sseny homogeni: Cal que tot un lloc web tingui un disseny homogeni: mateixos 

maquetació. Amb el disseny homogeni es transmet a l'usuari una 

sensació de solidesa, de web ben fet, alhora que serà ben conscient del mo
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Farem també un web usable és a dir  fàcil d'usar pels seus usuaris. 

: Cal que tot un lloc web tingui un disseny homogeni: mateixos 

maquetació. Amb el disseny homogeni es transmet a l'usuari una 

sensació de solidesa, de web ben fet, alhora que serà ben conscient del moment que 



 

 

surti d'ell perquè ha clicat en un enllaç que el porta cap enfora.

 Web 2.0  

L’any 2004 va aparèixer el concepte de web 2.0 per referir

basades en comunitats de persones que comparteixen informació de forma molt fàcil i àgil, fent 

servir nous serveis que les empreses ofereixen de forma gratuïta als 

els blocs, les "wikis", els àlbums de fotografia digital, els repositoris de vídeos, els enllaços amb 

d'altres webs, etc.  

Gràcies al web 2.0 la col·laboració entre grups de pers

continguts presentats no canvien 

persones usuàries poden introduir informació rellevant de forma immediata, senzilla i eficaç). 

Però no tot són avantatges. Aquesta nova filosofia amb totes

participatives que proposa oblida aspectes força importants. Per una banda, l‘accessibilitat del web 

i, per l‘altra, el fet que ningú garanteix ni les aportacions realitzades  pels usuaris ni la vigència de 

les seves aplicacions. Així doncs caldrà també fer accessibles aquestes aplicacions. 

Podeu consultar el wiki Cool Tools for School on en trobareu un ventall per a treballar

http://cooltoolsforschools.wikispaces.com/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple 

2.0 és el 

d’adreces 

perquè ha clicat en un enllaç que el porta cap enfora. 

L’any 2004 va aparèixer el concepte de web 2.0 per referir-se a una nova generació de webs, 

basades en comunitats de persones que comparteixen informació de forma molt fàcil i àgil, fent 

servir nous serveis que les empreses ofereixen de forma gratuïta als usuaris i usuàries d'Internet: 

els blocs, les "wikis", els àlbums de fotografia digital, els repositoris de vídeos, els enllaços amb 

web 2.0 la col·laboració entre grups de persones és més senzilla, i el web estàtic

continguts presentats no canvien gairebé) ha evolucionat cap al web dinàmic (aquell

persones usuàries poden introduir informació rellevant de forma immediata, senzilla i eficaç). 

Però no tot són avantatges. Aquesta nova filosofia amb totes les noves experiències interactives i 

participatives que proposa oblida aspectes força importants. Per una banda, l‘accessibilitat del web 

i, per l‘altra, el fet que ningú garanteix ni les aportacions realitzades  pels usuaris ni la vigència de 

aplicacions. Així doncs caldrà també fer accessibles aquestes aplicacions. 

Podeu consultar el wiki Cool Tools for School on en trobareu un ventall per a treballar

ools.wikispaces.com/  
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se a una nova generació de webs, 

basades en comunitats de persones que comparteixen informació de forma molt fàcil i àgil, fent 

usuaris i usuàries d'Internet: 

els blocs, les "wikis", els àlbums de fotografia digital, els repositoris de vídeos, els enllaços amb 

ones és més senzilla, i el web estàtic (on els 

gairebé) ha evolucionat cap al web dinàmic (aquell on les 

persones usuàries poden introduir informació rellevant de forma immediata, senzilla i eficaç).  

les noves experiències interactives i 

participatives que proposa oblida aspectes força importants. Per una banda, l‘accessibilitat del web 

i, per l‘altra, el fet que ningú garanteix ni les aportacions realitzades  pels usuaris ni la vigència de 

aplicacions. Així doncs caldrà també fer accessibles aquestes aplicacions.  

Podeu consultar el wiki Cool Tools for School on en trobareu un ventall per a treballar-les a l’aula 

Il·lustració 12. Wiki 
Cool Tools for School 

d’aplicació web 

symbaloo 

més interessants 



 

 

sobre accessibilitat web que he publicat en la pàgina  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/web20.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Pautes d’accessibil

1. El contingut ha de ser perceptible

Cal fer pàgines web accessibles, lliures d’errors, separant el contingut de la presentació i que 

puguin incloure aplicacions web 2.0 sempre amb informació alternativa .

Il·lustració 13

sobre accessibilitat web que he publicat en la pàgina  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/web20.html  

Pautes d’accessibilitat al Contingut de la Web WCAG 2.0 . Son les 4 següents:

1. El contingut ha de ser perceptible 

Cal fer pàgines web accessibles, lliures d’errors, separant el contingut de la presentació i que 

puguin incloure aplicacions web 2.0 sempre amb informació alternativa .

13. Symbaloo pàgines recomanades d'accessibilitat web 
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sobre accessibilitat web que he publicat en la pàgina  

.0 . Son les 4 següents: 

Cal fer pàgines web accessibles, lliures d’errors, separant el contingut de la presentació i que 

puguin incloure aplicacions web 2.0 sempre amb informació alternativa . 



 

 

2. Els elements de la interfície presents en el contingut han de ser operables

La pàgina web s’ha de veure correctament amb qualsevol dispositiu per això utilitzarem 

mesures de disseny relatives representades en percentatges. L’usuari ha de tenir el control 

de temps d’accés a la informació que consulta.

 

3. El contingut i els controls han de ser compatibles

El web ha d’estar escrit de forma clara i simple i

gràfics, vídeos, animacions, presentacions que facilitin la s

 

4. El contingut ha de ser suficientment robust perquè funcioni amb tecnologies 

actuals i futures 

Cal seguir els estàndards i pautes web per tal

sense cap mena d’impediment 

 

Decàleg d’accessibilitat web

1. Separar el contingut de la presentació

2. Maquetar amb capes: <div>...</div>

3. Emprar unitats relatives en el full d’estil

4. Identificar correctament la capçalera del document

5. Color: comprovar el contrast e

amb els colors 

6. Imatges: afegir una descripció del seu contingut

de la imatge“> 

7. Enllaços: Fer-los usables

8. Multimèdia: afegir títols, textos alternatius, subtítols i descripcions al contingut visual i auditiu

Els elements de la interfície presents en el contingut han de ser operables

La pàgina web s’ha de veure correctament amb qualsevol dispositiu per això utilitzarem 

mesures de disseny relatives representades en percentatges. L’usuari ha de tenir el control 

e temps d’accés a la informació que consulta. 

3. El contingut i els controls han de ser compatibles 

El web ha d’estar escrit de forma clara i simple i pot contenir tota mena d’informació (so

gràfics, vídeos, animacions, presentacions que facilitin la seva comprensió.

4. El contingut ha de ser suficientment robust perquè funcioni amb tecnologies 

tàndards i pautes web per tal que la informació arribi a la majoria d

sense cap mena d’impediment  

bilitat web 

Separar el contingut de la presentació: hml i css 

: <div>...</div> 

Emprar unitats relatives en el full d’estil: em o %, mai px 

Identificar correctament la capçalera del document: <head>...</head>

Color: comprovar el contrast entre el color de fons i el del text. Evitar transmetre informació 

Imatges: afegir una descripció del seu contingut <img scr=”carpeta\

los usables, escriure la descripció de l’enllac no la url 

Multimèdia: afegir títols, textos alternatius, subtítols i descripcions al contingut visual i auditiu
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Els elements de la interfície presents en el contingut han de ser operables 

La pàgina web s’ha de veure correctament amb qualsevol dispositiu per això utilitzarem 

mesures de disseny relatives representades en percentatges. L’usuari ha de tenir el control 

tenir tota mena d’informació (sons, 

eva comprensió. 

4. El contingut ha de ser suficientment robust perquè funcioni amb tecnologies 

que la informació arribi a la majoria d’usuaris 

: <head>...</head> 

ntre el color de fons i el del text. Evitar transmetre informació 

\imatge ”  alt=”Descripció 

 

Multimèdia: afegir títols, textos alternatius, subtítols i descripcions al contingut visual i auditiu 



 

 

9. Taules: utilitzar-les per mostrar dades, en cap  cas per maquetar un web. 

10. Formularis: etiquetar-los correctament

 

Eines de validació d’un web

Per aconseguir un bon nivell d’accessibilitat és fonamental seguir, amb ordre, les 

següents: 

1. Respectar les recomanacions del WC3 

els estàndards i les pautes que ca

2. Utilitzar eines d’anàlisi i depuració d’errors per validar el codi html i el full d’estil css

3. Respectar totes les pautes d’accessibilitat al contingut del web recomanades pel WAI, 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility

4. Emprar  eines d’anàlisi d’accessibilitat web. Les m

Examinator. 

a) Validar el codi html 

 

El W3C ens ofereix un servei gratuït de validació de pàgines web anomenat Markut Validation 

Service http://validator.w3.org/

primera causa d’inaccessibilit

Disposem de tres opcions per analitzar el codi d’una pàgina web:

 Validar una url 

 Validar un arxiu 

 Validar un codi html 

En finalitzar aquesta anàlisi, si la pàgina esta lliure d’errors, el mateix servei ens 

logotip de validació per afegir

especificant la línia i la columna on es troben, per tal de facilitar

les per mostrar dades, en cap  cas per maquetar un web. 

los correctament 

Eines de validació d’un web 

aconseguir un bon nivell d’accessibilitat és fonamental seguir, amb ordre, les 

Respectar les recomanacions del WC3 http://www.w3c.es/estandares/

pautes que cal seguir a l’hora de crear webs 

Utilitzar eines d’anàlisi i depuració d’errors per validar el codi html i el full d’estil css

Respectar totes les pautes d’accessibilitat al contingut del web recomanades pel WAI, 

http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility  

Emprar  eines d’anàlisi d’accessibilitat web. Les més conegudes i utilitzades son el 

Validar el codi html  

El W3C ens ofereix un servei gratuït de validació de pàgines web anomenat Markut Validation 

http://validator.w3.org/. Aquest servei ens permet localitzar tots els errors de codi, 

primera causa d’inaccessibilitat d’un lloc web, i ens en facilita la depuració.

Disposem de tres opcions per analitzar el codi d’una pàgina web: 

 

En finalitzar aquesta anàlisi, si la pàgina esta lliure d’errors, el mateix servei ens 

logotip de validació per afegir-lo al nostre web. En cas contrari ens mostra el llista

especificant la línia i la columna on es troben, per tal de facilitar-nos-en així la correcció.
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les per mostrar dades, en cap  cas per maquetar un web.  

aconseguir un bon nivell d’accessibilitat és fonamental seguir, amb ordre, les  indicacions 

http://www.w3c.es/estandares/, és a dir 

Utilitzar eines d’anàlisi i depuració d’errors per validar el codi html i el full d’estil css 

Respectar totes les pautes d’accessibilitat al contingut del web recomanades pel WAI, 

és conegudes i utilitzades son el TAW i 

El W3C ens ofereix un servei gratuït de validació de pàgines web anomenat Markut Validation 

. Aquest servei ens permet localitzar tots els errors de codi, 

at d’un lloc web, i ens en facilita la depuració. 

En finalitzar aquesta anàlisi, si la pàgina esta lliure d’errors, el mateix servei ens ofereix un 

lo al nostre web. En cas contrari ens mostra el llistat d’errors, 

en així la correcció. 



 

 

b) Validar el full d’estil css

El W3C també disposa d’una utilitat web gratuïta que permet validar la sintaxi del full d’estil css 

associat al document html. El seu funcionament és idèntic a l’anterior

                  
 

 

c) Validar l’accessibilitat web

TAW 

Aquesta eina gratuïta ens permet avaluar tant l’accessibilitat d’una pàgina web en línia, 

simplement escrivint-ne l’adreça, com l’accessibilitat d’una

tenim penjada en un servidor. En aq

web i posteriorment instal·lar

 Analitzar una pàgina web en línia

 Anirem a l’adreça: 

 Escriurem l’adreça del

 Seleccionarem un dels nivells d’anàlisi: A, AA, AAA  tenint en compte les prioritats 

que representen:

Il·lustració 

Validar el full d’estil css 

d’una utilitat web gratuïta que permet validar la sintaxi del full d’estil css 

associat al document html. El seu funcionament és idèntic a l’anterior.  

 

Validar l’accessibilitat web 

Aquesta eina gratuïta ens permet avaluar tant l’accessibilitat d’una pàgina web en línia, 

ne l’adreça, com l’accessibilitat d’una pàgina web local, si encara no la 

tenim penjada en un servidor. En aquest darrer cas ens caldrà descarregar l’aplicaci

web i posteriorment instal·lar-la en el nostre ordinador. 

nalitzar una pàgina web en línia 

Anirem a l’adreça: http://www.tawdis.net/ 

Escriurem l’adreça del web que volem analitzar en la casella anomenada URL 

Seleccionarem un dels nivells d’anàlisi: A, AA, AAA  tenint en compte les prioritats 

que representen: 

Il·lustració 14. Validar un web i un full d'estil 
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d’una utilitat web gratuïta que permet validar la sintaxi del full d’estil css 

Aquesta eina gratuïta ens permet avaluar tant l’accessibilitat d’una pàgina web en línia, 

web local, si encara no la 

uest darrer cas ens caldrà descarregar l’aplicació del 

web que volem analitzar en la casella anomenada URL  

Seleccionarem un dels nivells d’anàlisi: A, AA, AAA  tenint en compte les prioritats 



 

 

o Prioritat 1: Si no es compleix aquest nivell, impedim l’accés a la informació a 

certs grups d’usuari

o Prioritat 2: Si no es compleix aquest nivell, dificultem molt l’accés a la 

informació a certs grups d’usuaris

o Prioritat 3: Si no es compleix aquest nivell, alguns usuaris tenen certes 

dificultats per accedir a la informació.

En funció d’aquests punts s’

o A: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1

o AA: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2

o AAA: Indica que

 

  

 

 

El resultat de l’anàlisi genera un informe de tots els problemes trobats, en què s’indiquen el 

tipus d’error i els números de línia on es troben.

les pautes d’accessibilitat al contingut del web en l’enllaç 

http://www.discapnet.es/Web_accesible/wcag10/WAI

cop corregits, afegirem a la nostra pàgina web el logotip d’accessibilitat corresponent que 

trobarem a l’adreça http://www.w3.org/WAI/WCAG1

 

Prioritat 1: Si no es compleix aquest nivell, impedim l’accés a la informació a 

certs grups d’usuaris. 

Prioritat 2: Si no es compleix aquest nivell, dificultem molt l’accés a la 

informació a certs grups d’usuaris 

Prioritat 3: Si no es compleix aquest nivell, alguns usuaris tenen certes 

dificultats per accedir a la informació. 

En funció d’aquests punts s’estableixen els nivells de conformitat aconseguits:

A: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1

AA: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2

AAA: Indica que s’han complert tots els punts de verifi

El resultat de l’anàlisi genera un informe de tots els problemes trobats, en què s’indiquen el 

tipus d’error i els números de línia on es troben. Per poder-los corregir ens caldrà consultar 

les pautes d’accessibilitat al contingut del web en l’enllaç 

http://www.discapnet.es/Web_accesible/wcag10/WAI-WEBCONTENT

cop corregits, afegirem a la nostra pàgina web el logotip d’accessibilitat corresponent que 

http://www.w3.org/WAI/WCAG1-Conformance  

Il·lustració 15. Validar amb TAW 
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Prioritat 1: Si no es compleix aquest nivell, impedim l’accés a la informació a 

Prioritat 2: Si no es compleix aquest nivell, dificultem molt l’accés a la 

Prioritat 3: Si no es compleix aquest nivell, alguns usuaris tenen certes 

estableixen els nivells de conformitat aconseguits: 

A: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1 

AA: Indica que s’han complert tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 

rificació de prioritat 1, 2 i 3 

El resultat de l’anàlisi genera un informe de tots els problemes trobats, en què s’indiquen el 

los corregir ens caldrà consultar 

les pautes d’accessibilitat al contingut del web en l’enllaç 

WEBCONTENT-19990505_es.html. Un 

cop corregits, afegirem a la nostra pàgina web el logotip d’accessibilitat corresponent que 



 

 

Analitzar una pàgina web 

Per poder-ho fer necessitem tenir instal·lada l’eina TAW en el nostre ordinador. La trobarem 

en  l’adreça  http://www.tawdis.net/tools/accesibilidad/desktop/?lang=es

descarregar lliurement només omplin les dades del formulari i seleccionant la 

nostre sistema operatiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir d’aquí  podem analitzar una p

casella URL o bé analitzar una plana local, continguda en una carpeta, en prémer la icona (obrir 

fitxer local).   En aquest últim cas en

 Els nivells a explorar: prio

 Els enllaços a seguir segons els resultats que vulguem obtenir:

 No seguir: 

 Domini: analitza tots els enllaços que comparteixen el mateix domini que la 

url inicial.

 Directori: 

subdirectoris. 

 Tots: analitza tots els enllaços. Aquesta opció no és recomanable si no es 

coneix el lloc que analitzem. 

 

Il·lustració 

Analitzar una pàgina web local 

ho fer necessitem tenir instal·lada l’eina TAW en el nostre ordinador. La trobarem 

http://www.tawdis.net/tools/accesibilidad/desktop/?lang=es

descarregar lliurement només omplin les dades del formulari i seleccionant la 

 

analitzar una pàgina externa, simplement escrivint la seva 

analitzar una plana local, continguda en una carpeta, en prémer la icona (obrir 

En aquest últim cas ens caldrà escollir: 

Els nivells a explorar: prioritat 1, 2 o 3 

aços a seguir segons els resultats que vulguem obtenir: 

No seguir: analitza únicament la url introduïda sense cap enllaç.

analitza tots els enllaços que comparteixen el mateix domini que la 

url inicial. 

Directori: analitza els enllaços inclosos en el mateix directori o als seus 

subdirectoris.  

analitza tots els enllaços. Aquesta opció no és recomanable si no es 

coneix el lloc que analitzem.  

Il·lustració 16. Diferents versions de TAW per descarregar 
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ho fer necessitem tenir instal·lada l’eina TAW en el nostre ordinador. La trobarem 

http://www.tawdis.net/tools/accesibilidad/desktop/?lang=es i la podrem 

descarregar lliurement només omplin les dades del formulari i seleccionant la versió adient al 

, simplement escrivint la seva adreça en la 

analitzar una plana local, continguda en una carpeta, en prémer la icona (obrir 

analitza únicament la url introduïda sense cap enllaç. 

analitza tots els enllaços que comparteixen el mateix domini que la 

analitza els enllaços inclosos en el mateix directori o als seus 

analitza tots els enllaços. Aquesta opció no és recomanable si no es 



 

 

 

 

d) Examinator 

És una eina gratuïta que ens permet avaluar, amb un indicador de l’1 al 10, l’accessibilitat 

d’una pàgina web en línia seguint les pautes d’accessibilitat al contingut del web. En acabar 

l’avaluació obtindrem un informe 

sorolls d’accessibilitat trobats i també tots els punts fort

 

Aquesta eina creada per Carlos Benavidez 

validar tant un web en línia, com un web amb local o només un codi.

El nombre de validacions que podem

col·lapsar el servidor de l’autor.

 

Il·lustració 

Il·lustració 

 

És una eina gratuïta que ens permet avaluar, amb un indicador de l’1 al 10, l’accessibilitat 

d’una pàgina web en línia seguint les pautes d’accessibilitat al contingut del web. En acabar 

obtindrem un informe analític que ens mostra les barreres, els obstacles i els 

sorolls d’accessibilitat trobats i també tots els punts forts del nostre web 

Aquesta eina creada per Carlos Benavidez http://www.carlos-benavidez.com.ar/

en línia, com un web amb local o només un codi.

El nombre de validacions que podem realitzar en un mateix dia es troba limitat per no 

col·lapsar el servidor de l’autor. 

Il·lustració 17. Resultats de la validació amb TAW 

Il·lustració 18. Validació amb Examinator 
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És una eina gratuïta que ens permet avaluar, amb un indicador de l’1 al 10, l’accessibilitat 

d’una pàgina web en línia seguint les pautes d’accessibilitat al contingut del web. En acabar 

ens mostra les barreres, els obstacles i els 

del nostre web http://examinator.ws/  

benavidez.com.ar/ ens permet 

en línia, com un web amb local o només un codi. 

realitzar en un mateix dia es troba limitat per no 



 

 

De totes maneres existeixen molts altres validadors d’accessibilitat web que podeu consultar 

en les pàgines  http://usabilitygeek.com/10

tools/ i http://www.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php

 

xisteixen molts altres validadors d’accessibilitat web que podeu consultar 

http://usabilitygeek.com/10-free-web-based-web-site-

.sidar.org/recur/revisa/herra/index.php  

Il·lustració 19. Pàgina amb altres eines per validar 
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xisteixen molts altres validadors d’accessibilitat web que podeu consultar 

-accessibility-evaluation-



 

 

Exemples de webs accessibles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 20. Webs accessibles

Il·lustració 21. Valida el teu web

Il·lustració 22. Web 2.0 

Exemples de webs accessibles 

 

WEB http://www.xtec.cat/~mlluelle/c
aceres/accessible.html

HTML 

CSS 

TAW 

EXAMINATOR 

WEB http://www.xtec.cat/~mlluelle/c

aceres/valida.html

HTML 

CSS 

TAW 

EXAMINATOR 

WEB http://www.xtec.cat/~mlluelle/c
aceres/web2.html

HTML 

CSS 

TAW 

EXAMINATOR 

. Webs accessibles 

. Valida el teu web 
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http://www.xtec.cat/~mlluelle/c
aceres/accessible.html  

 

 

 

10 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/c

aceres/valida.html  

 

 

 

10 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/c
aceres/web2.html   

 

 

 

10 



 

 

Com podem fer webs més accessibles?

 

A banda de respectar els estàndards i les pautes 

nombre d’usuaris podem inserir al web:

 Desplegable amb diferents idiomes 

accessible del web. Generalitat de Catalunya

 Icones per augmentar o disminuir la mida de la lletra

legislació de la UE 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm

 Plugins d’ accessibilitat: 

Exemples: 

o Plugin html per c

http://www.htmlpoint.com/jscript/background/background02codice.htm

o Togglehigh contrast

contrast, i així ajudar a la gent que pugui patir algun tipus de deficiència visual.

o Toggle font size:

http://inoplugs.com/portfolio

o Alt checker :  

document siguin correctes.

o WP Accessibility:

document pugui tenir

https://wordpress.org/plugins/wp

o Altres widgets d’accessibilitat web els trobareu

 Per a wordpress

 Per a joomla

design/accessibility

Com podem fer webs més accessibles? 

A banda de respectar els estàndards i les pautes per facilitar l’accés de la informació a un major 

inserir al web: 

Desplegable amb diferents idiomes  o botons 

accessible del web. Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/ajuda/accessibilitat/

Icones per augmentar o disminuir la mida de la lletra . Exemple: Síntesi de la 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm

Plugins d’ accessibilitat:  són programes que creen una modificació en el

per canviar el color de fons d’una pàgina  

http://www.htmlpoint.com/jscript/background/background02codice.htm

Togglehigh contrast:  Canvia el color de fons i el de la lletra per augmenta

contrast, i així ajudar a la gent que pugui patir algun tipus de deficiència visual.

Toggle font size: Augmenta/disminueix la mida de la lletra 

http://inoplugs.com/portfolio-item/wordpress-font-resizer-plugin

 Comprova que tots els atributs de les imatges que tinguem al 

document siguin correctes. https://wordpress.org/plugins/altchecker/

WP Accessibility:  Soluciona els problemes de accessibilitat senzills que la pàgina o 

document pugui tenir, ja sigui a nivell de imatges, links, idioma…

https://wordpress.org/plugins/wp-accessibility/  

Altres widgets d’accessibilitat web els trobareu:  

Per a wordpress en la pàgina https://wordpress.org/plugins/tags/accessibility

Per a joomla en la pàgina http://extensions.joomla.org/extensions/style

design/accessibility  
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per facilitar l’accés de la informació a un major 

. Exemple:  Versió 

http://web.gencat.cat/ca/ajuda/accessibilitat/  

. Exemple: Síntesi de la 

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_es.htm  

que creen una modificació en el nostra web. 

http://www.htmlpoint.com/jscript/background/background02codice.htm  

Canvia el color de fons i el de la lletra per augmentar el 

contrast, i així ajudar a la gent que pugui patir algun tipus de deficiència visual. 

plugin-inoplugs/  

omprova que tots els atributs de les imatges que tinguem al 

/plugins/altchecker/  

oluciona els problemes de accessibilitat senzills que la pàgina o 

matges, links, idioma… 

https://wordpress.org/plugins/tags/accessibility  

http://extensions.joomla.org/extensions/style-a-



 

 

 Reproductor de so com a suport de veu

ne http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/parlem.htm

pàgina http://www.alsacreations.fr/dewplayer

 Utilitzar la tècnica Responsive design: 

adaptar els documents

aconseguirem que totes les 

que utilitzem (PCs, tauletes

 Emprar lectors  de pantalla

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS

magnificador zoom text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicacions accessibles personalitzades
 

Amb programari específic també podrem aconseguir d

personalitzades, com per exemple “P

 Escaneig automàtic i dirigit

 Incorporar so 

 Ampliar o reduir la mida del text de la pantalla

 Activar o desactivar els subtítols i els missatges textuals dels botons

                                                           
6
 Sintetitzador de veu i/o línies de Braille per a invidents.

Il·lustració 

Reproductor de so com a suport de veu 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/parlem.htm. Trobareu aquests reproductors en la 

http://www.alsacreations.fr/dewplayer-en.html  

Utilitzar la tècnica Responsive design: consisteix en incloure ordres en el full d’estils per 

s html a les diferents resolucions de pantalla. D’aquesta manera 

aconseguirem que totes les pàgines web es vegin igual de bé en cadascun

uletes, telèfons mòbils,) 

mprar lectors  de pantalla6: per exemple Jaws for Windows de Freedom Scientific

http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS. També podem utilitzar el 

de AiSquared http://www.aisquared.com/zoomtext

plicacions accessibles personalitzades 

Amb programari específic també podrem aconseguir dissenyar aplicacions 

sonalitzades, com per exemple “Petits passos” que ens permet: 

scaneig automàtic i dirigit 

o reduir la mida del text de la pantalla 

els subtítols i els missatges textuals dels botons

Sintetitzador de veu i/o línies de Braille per a invidents. 

Il·lustració 23. Exemple Responsive Web Design 
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. Exemple: Parlem-

. Trobareu aquests reproductors en la 

consisteix en incloure ordres en el full d’estils per 

html a les diferents resolucions de pantalla. D’aquesta manera 

en cadascun dels dispositius 

per exemple Jaws for Windows de Freedom Scientific 

. També podem utilitzar el 

http://www.aisquared.com/zoomtext. 

issenyar aplicacions accessibles 

els subtítols i els missatges textuals dels botons 



 

 

  Canviar  el color de fons 

  Canviar la velocitat del joc o l’exercici

 

 

 

 

 

 

 

 

I si encara volem crear aplicacions web 

concretes podem utilitzar el programari d’

projecte fressa o cercar-les en e

Catalunya http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat

Il·lustració 24. Aplicació accessible amb la seva configuració

Il·lustració 

lor de fons  

la velocitat del joc o l’exercici 

crear aplicacions web molt més accessibles per a persones amb 

el programari d’ en Jordi Lagares http://www.xtec.cat/~jlagares/

les en el web del Departament d’Ensenyament

http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat  

. Aplicació accessible amb la seva configuració 

Il·lustració 25. Projecte fressa i web diversitat Xtec 
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persones amb discapacitats 

http://www.xtec.cat/~jlagares/ en el seu 

l web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 



 

 

 

Estudi d’accessibilitat web dels centres educatius de batxillerat de la província de Lleida

 

Webs de consulta: 

 Cerca de centres d’ensenyament. Gencat 

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu

Validadors 

 Cacera valida el teu web. Maria del Mar Lluelles

o Validar el codi html 

o Validar el full d’estil css 

o Examinator 

o Cacera webs accessibles. Maria del Mar Lluelles

 TAW 

 TAW3  per instal·lar

 

 

         41 

Estudi d’accessibilitat web dels centres educatius de batxillerat de la província de Lleida analitzat per comarques

 

http://www10.gencat.net/pls/ense_ensenyam/p01.menu   

. Maria del Mar Lluelles 

. Maria del Mar Lluelles 

TAW3  per instal·lar 

Il·lustració 26. Mapa de les comarques de la província de Lleida

 

analitzat per comarques 

. Mapa de les comarques de la província de Lleida 



 

 

Centre Web 

IES Pont de 

Suert   

  http://www.xtec.cat/iespontdesuert/   El Pont de Suert

 

 

 

 

Centre Web Població

IES Josep 

Vallverdú 

http://ins-

josepvallverdu.cat/webcentre/  

Les Borges 

Blanques
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a) Comarca Alta Ribagorça 

 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

El Pont de Suert 21 8 124 600 

b) Comarca Garrigues 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Les Borges 

Blanques 

2 7 7 13 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

9 268 2.8 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

4 118 6.5 



 

 

 

 

Centre Web Població

IES Els Planells http://www.inselsplanells.cat/  Artesa de Segre

IES Almatà  http://www.almata.cat/  Balaguer

IES Ciutat de 

Balaguer 

http://insbalaguer.cat/  Balaguer

Vedruna 

Balaguer 

http://vedrunabalaguer.com/  Balaguer

IES Ermengol IV http://www.xtec.cat/iesermen

golquart/  

Bellcaire 

d’Urgell

IES de Ponts http://agora.educat1x1.cat/ie

sponts/moodle/  

Ponts
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c) Comarca Noguera 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Artesa de Segre 13 2 1044 580 

Balaguer 13 3 
 

Balaguer 33 2 
 

Balaguer 30 6 17 38 

Bellcaire 

d’Urgell 

12 0 
 

Ponts 50 1 1303 765 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

30 1348 4.6 

4 3 5.1 

15 3 3.5 

35 174  

1 2 3.2 

61 1747  



 

 

 

Centre Web 

IES la Pobla de 

Segur 

https://sites.google.com/site/inspo

bla/  

La Pobla de 

Segur

IES Tremp http://www.xtec.cat/iestremp/  Tremp

 

 

 

Centre Web 

Institut Hug 

Roger III 

http://agora.xtec.cat/ieshugroger/i

ntranet/  

Sort
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d) Comarca: Pallars Jussà 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

La Pobla de 

Segur 

105 52 193 763 

Tremp 1 0 
 

e) Comarca: Pallars Sobirà 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Sort 108 115 94 125 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

30 661 4.0 

1 2 5.3 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

41 542 4.0 



 

 

 

Centre Web 

IES La Serra http://ieslaserra.blogspot.com.es/  Mollerussa

IES Terres de 

Ponent  

http://www.terresdeponent.com/  Mollerussa

La Salle http://www.mollerussa.lasalle.cat/  Mollerussa

 

Centre Web 

IES Antoni 

Torroja 

http://iesantonitorroja.cat/  Cervera

IES La Segarra http://ieslasegarra.com/  Cervera

IES Guissona http://www.iesguissona.cat/inici/in

dex.php  

Guissona
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f) Comarca: Pla d'Urgell 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Mollerussa 243 315 53 79 

Mollerussa 11 0 
 

Mollerussa 19 5 131 794 

g) Comarca Segarra 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Cervera 32 18 242 178 

Cervera 80 10 2 16 

Guissona 45 0 
 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

44 208 5.1 

1 2 4.4 

39 403 5.5 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

1 2 5.3 

5 1 3.3 

1 2 5.9 



 

 

Centre Web 

IES d'Alcarràs http://www.xtec.cat/iesalcarras/  

IES Canigó https://sites.google.com/a/iescanigo.org/ies
canigo/ 

IES Almenar http://iesalmenar.xtec.cat/ 

Terraferma http://www.institucio.org/terraferma 

Arabell http://www.institucio.org/arabell  

Claver http://www.claver.fje.edu/  

Episcopal-Mare 
de Déu de 
l'Acadèmia 

http://www.cepiscopal.org/  

FEDAC-Lleida http://www.fedac.cat/lleida/ 

IES Caparrella http://www.iescaparrella.cat/ 

IES Castell dels 
Templers 

http://inscastelldelstemplers.cat/drupal/

IES Guindàvols http://www.institutguindavols.cat/intranet/ind
ex.php 
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h) Comarca Segrià 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències 

Alcarràs 16   5  
 

https://sites.google.com/a/iescanigo.org/ies- Almacelles 139  52   192  823 

Almenar 9 1 87 19 

Lleida 62 0 31 128 

Lleida 48 0 31 128 

Lleida 7 2 5 13 

Lleida 106 0 11 0 

Lleida  1 2 2 

Lleida 36 1 14 69 

http://inscastelldelstemplers.cat/drupal/ Lleida 49 1 
 

http://www.institutguindavols.cat/intranet/ind Lleida 189 190 23 12 

 

Taw Examinato
r 

Problemes Advertències 

 
3.7 

114 957 3.9 

10 195 6.9 

86 178 4.6 

49 137 4.2 

1 2 4.6 

1 2 3.2 

10 142  

27 132 6.4 

49 45 4.9 

97 142 4.1 



 

 

Centre Web 

IES Joan Oró http://www.iesjoanoro.cat/  

IES Josep 
Lladonosa 

http://www.insjoseplladonosa.cat/ 

IES Manuel de 
Montsuar 

http://insmontsuar.cat/joomla/ 

IES Maria 
Rúbies 

http://agora.xtec.cat/iesmariarubies/intrane
t/  

IES Marius 
Torres 

http://www.iesmariustorres.cat/  

IES Ronda http://www.iesronda.org/  

IES Samuel Gili 
i Gaya 

http://www.institutgiligaya.cat/  

IES Torrevicens http://www.iestorrevicens.cat/  

Les Heures http://santjaumelesheures.cat/lh/ 

Lestonnac-
l’Ensenyança 

http://www.lestonnac-bcn.cat/ 

Maristes 
Montserrat 

http://www.maristes.cat/lleida/?view=featur
ed  
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Comarca Segrià 
 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertèncie
s 

Problemes

Lleida 
24 0 17 1 

Lleida 
 460 781 

Lleida 
1 0 

 

http://agora.xtec.cat/iesmariarubies/intrane
Lleida 

265 191 95 129 

Lleida 
168 26 8 27 

Lleida 
34 10 8 229 

Lleida 
180 61 

 

Lleida 
22 14 5 44 

Lleida 
9 13 16 32 

Lleida 
16 10 15 40 

http://www.maristes.cat/lleida/?view=featur
Lleida 

7 0 14 337 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertèncie
s 

1 2  

No disponible 5.1 

110 229 3.8 

172 586 4.3 

6 7 3.5 

14 88 7.2 

148 216 3.4 

1 2 6.8 

32 97 6.5 

55 171 4 

20 281 6.8 



 

 

Centre 

 

 

Web Població

Mater 
Salvatoris 

http://www.materlleida.cat/ 
Lleida

Mirasan http://www.mirasan.org/wordpress/ 
Lleida

Sagrada 
Família 

http://www.xtec.cat/col-
sagradafamilia-lleida/ 

Lleida

IES  Seròs http://iesseros.blogspot.com.es/  Serós

IES Joan 
Solà 

http://agora.xtec.cat/institut-
torrefarrera/intranet/  

Torrefarrera

Centre Web 

Arrels II http://www.escolaarrels.com/porta
da/  

Solsona

IES Francesc 
Ribalta 

http://www.francescribalta.cat/joo
mla/  

Solsona
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Comarca Segrià 
 

Població Html Css  

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Lleida 
6 0 67 75 27

Lleida 
6 1 143 113 54

Lleida 
419 4 1 0 526

Serós 7 5 59 90 10

Torrefarrera 264 72 87 0 248

i) Comarca: Solsonès 

 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Solsona 13 28 1 2 

Solsona 6 1 
 

 

Taw  Examinator 

Problemes Advertències 

27 144 6.9 

54 249 4.3 

526 505 2.3 

10 110 6.3 

248 453  

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

1 2 3.7 

1 2 5.0 



 

 

Centre Web 

IES Ribera del 

Sió  

http://www.xtec.cat/centres/c5005

260/  

Agramunt

IES Lo Pla 

d’Urgell 

http://www.institutlopladurgell-

bellpuig.cat/  

Bellpuig

EASD Ondara http://www.eaondaratarrega.com/  Tàrrega 

Institut Alfons 
Costafreda 

http://www.iescostafreda.cat/web/  Tàrrega

Institut Manuel de 
Pedrolo 

http://institutmanueldepedrolo.cat/  Tàrrega

Vedruna Tàrrega  http://www.stjosep.cat/  Tàrrega 

 

Centre Web Població

Institut d'Aran http://www.iesaran.com/  Vielha  
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j) Comarca: Urgell 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

Agramunt 69 8 2 0 

Bellpuig 6 5 
 

Tàrrega  20 1 22 30 

Tàrrega 7 2 1499 1122 

Tàrrega 103 7 1140 942 

Tàrrega  27 9 17 38 

k) Comarca: Val d'Aran 

Població Html Css 

Errors Warnings Errors Advertències Problemes

27 8 18 5 

 

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

1 2 2.5 

1 3 3.5 

1 2 4.6 

1 2 6.1 

2 3 4.2 

1 2  

Taw Examinator 

Problemes Advertències 

40 189 4.4 



 

 

Conclusions de l’estudi realitzat

 

Els webs analitzats estan fets amb

 Google sites: és una eina molt senzilla que ens permet fàcilment 

d'usuari. El requisit només és disposar d'un  compte de correu de Gmail.

 Joomla: és un dels gestors de continguts

MySQL i amb llicència GPL. Una de les seves característiques més importants és q

disposa de moltes extensions existents que afegeixen noves funcionalitats i 

característiques i s’hi integren fàcilment.

 Wordpress: és un gestor de continguts molt popular enfocat a la creació de blogs.

 Blogger: és un servei per crear i publicar un blog

 Moodle: és un exemple d’entorn virtual d’aprenentatge

 

Del total dels 53 centres analitzats només 12 tenen el seu full d’estil sense cap error, només 1 

centre compleix el nivell de prioritat 1, A, d’accessibilitat segons el validador TAW i només 18 

centres tenen una nota superior a 5 amb l’examinator. Això vol dir que encara queda molt camí 

per a fer per tal que l’accessibilitat sigui una porta oberta a tothom.

 

 

 

 

                                                           
7 Un gestor de continguts (en anglès Content Management System

per crear, editar, gestionar, cercar i publicar diferents tipus de contingut multimèdia.

 
8
 Un entorn virtual d’aprenentatge és 

finalitat de proporcionar un espai per a la formació. 

 

 

Conclusions de l’estudi realitzat 

s amb: 

és una eina molt senzilla que ens permet fàcilment crear webs a nivell 

El requisit només és disposar d'un  compte de correu de Gmail.

és un dels gestors de continguts 7 més popular i reconegut, creat amb PHP, 

MySQL i amb llicència GPL. Una de les seves característiques més importants és q

disposa de moltes extensions existents que afegeixen noves funcionalitats i 

característiques i s’hi integren fàcilment. 

és un gestor de continguts molt popular enfocat a la creació de blogs.

és un servei per crear i publicar un blog  

és un exemple d’entorn virtual d’aprenentatge8  

Del total dels 53 centres analitzats només 12 tenen el seu full d’estil sense cap error, només 1 

centre compleix el nivell de prioritat 1, A, d’accessibilitat segons el validador TAW i només 18 

res tenen una nota superior a 5 amb l’examinator. Això vol dir que encara queda molt camí 

per a fer per tal que l’accessibilitat sigui una porta oberta a tothom. 

Content Management System o CMS) és una aplicació informàtica utilitzada 

per crear, editar, gestionar, cercar i publicar diferents tipus de contingut multimèdia.  

 una plataforma (conjunt de programes) que mitjançant un entorn web té la 

tat de proporcionar un espai per a la formació.  
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crear webs a nivell 

El requisit només és disposar d'un  compte de correu de Gmail. 

més popular i reconegut, creat amb PHP, 

MySQL i amb llicència GPL. Una de les seves característiques més importants és que 

disposa de moltes extensions existents que afegeixen noves funcionalitats i 

és un gestor de continguts molt popular enfocat a la creació de blogs. 

Del total dels 53 centres analitzats només 12 tenen el seu full d’estil sense cap error, només 1 

centre compleix el nivell de prioritat 1, A, d’accessibilitat segons el validador TAW i només 18 

res tenen una nota superior a 5 amb l’examinator. Això vol dir que encara queda molt camí 

o CMS) és una aplicació informàtica utilitzada 

una plataforma (conjunt de programes) que mitjançant un entorn web té la 



 

 

a) Gràfics 

 

 

 

 

Il·lustració 

Il·lustració 28. Gràfics de barres i de sectors de validació amb TAW

Il·lustració 29. Gràfics de barres i  sectors de validació amb Examinator

 

 

 

 

 

Il·lustració 27. Gràfics de barres i de sectors de la validació CSS

. Gràfics de barres i de sectors de validació amb TAW 

. Gràfics de barres i  sectors de validació amb Examinator 
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sectors de la validació CSS 

 



 

 

Altres estudis d’accessibilitat web realitzats

Podeu consultar altres estudis d’accessibilitat web que ha realitzat 

Mora http://gplsi.dlsi.ua.es/~slujan/

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej

  

Il·lustració 31. Pàgina personal de Sergio Luján Mora

Il·lustració 

Altres estudis d’accessibilitat web realitzats 

Podeu consultar altres estudis d’accessibilitat web que ha realitzat el professor 

http://gplsi.dlsi.ua.es/~slujan/   de la Universitat d’Alacant 

http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/?menu=ej-analisis-senado-parte-2. 

Pàgina personal de Sergio Luján Mora 

Il·lustració 30. Estudis d’accessibilitat Universitat d’Alacant 
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el professor Sergio Luján 



 

 

Grup de recerca GRIHO 

 

GRIHO és un grup de recerca en la interacció persona

pertany a la Universitat de Lleida. Té una estructura organitzativa dinàmica, un potencial humà 

d'excel·lència científica interuniversitari i un equipament punter.

Al centre GRIHO http://griho.udl.cat/

l’experiència en l’ús de la tecnologia. 

les persones que la utilitzen, independentment de les seves habilitats, coneixements i 

capacitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GRIHO és un grup de recerca en la interacció persona-ordinador i integració de 

pertany a la Universitat de Lleida. Té una estructura organitzativa dinàmica, un potencial humà 

d'excel·lència científica interuniversitari i un equipament punter. 

http://griho.udl.cat/ s'investiga i aplica nou coneixement perquè

l’experiència en l’ús de la tecnologia. Per GRIHO, la part més important de la tecnologia són 

les persones que la utilitzen, independentment de les seves habilitats, coneixements i 

Il·lustració 32. Web de GRIHO 

 

         53 

ordinador i integració de dades, que 

pertany a la Universitat de Lleida. Té una estructura organitzativa dinàmica, un potencial humà 

s'investiga i aplica nou coneixement perquè tothom millori 

Per GRIHO, la part més important de la tecnologia són 

les persones que la utilitzen, independentment de les seves habilitats, coneixements i 



 

 

La meva experiència a Griho en les pràctiques d’empresa 

 

Il·lustració 33. Fotografia d'en Toni Granollers i Roger Cortada

 

Durant el més de juliol he estat treballant a la 

L’objectiu era agafar els continguts d’un web antic i fer

cap de GRIHO, en Toni Granollers, em va guiar en el meu treball. El nostre objectiu era la 

creació d’un lloc web fet amb wordpress.

El Sr. Granollers es va encarregar de proporcionar el material necessari

programes com el Filezilla i el Microsoft expression web 3, així com el word

encarregar-me del disseny web i de fer el web acces

a expert en aquests temes. 

 

La meva experiència a Griho en les pràctiques d’empresa  

. Fotografia d'en Toni Granollers i Roger Cortada 

Durant el més de juliol he estat treballant a la UdL el concepte de realitzar un web accessible.

L’objectiu era agafar els continguts d’un web antic i fer-ne un de més modern i accessible. El 

cap de GRIHO, en Toni Granollers, em va guiar en el meu treball. El nostre objectiu era la 

fet amb wordpress. 

es va encarregar de proporcionar el material necessari (continguts del web, 

programes com el Filezilla i el Microsoft expression web 3, així com el word

web i de fer el web accessible, sempre amb la seva supervisió com 
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el concepte de realitzar un web accessible. 

ne un de més modern i accessible. El 

cap de GRIHO, en Toni Granollers, em va guiar en el meu treball. El nostre objectiu era la 

(continguts del web, 

programes com el Filezilla i el Microsoft expression web 3, així com el wordpress.) Jo vaig 

sible, sempre amb la seva supervisió com 



 

 

El primer que havíem de fer era triar un tema per a la nostra pàgina. 

de disseny que ens permet donar format a una pàgina web. En podem cercar i descarregar del 

mateix wordpress en el menú Themes 

 

 

 

Vam optar pel tema “Stargazer” https://wordpress.org/themes/search.php?q=stargazer

la facilitat que donava a l’hora de fer els menús com per la seva accessibilitat. El problema amb 

els temes de wordpress és que si nosaltres el modifiquem i l’autor d’aquest tema l’actualitza, 

perdrem tot el que hem modificat. Per tal de evitar que passi això, fem la creació del tema child. 

Quan parlem d’un tema child, parlem d’

modifica el tema original a nosaltres no ens afecta. Per fer el child utilitzem el Filezilla i el 

Microsoft expression web. Un cop tenim el nostre tema, és hora de modificar

modificacions les hem d’aplicar al tema, com per exemp

espanyol. Ara toca passar els continguts del web original al nou web, i el wordpress ens ho 

permet fer molt fàcilment. Ho fem p

falta molta edició del html.  

Una cosa que trobàvem molt interessant tant el Sr. Granollers

Responsive Design, així que vam adaptar cada pàgina a aquest mètode

accessible, ho ha de ser a través de tots els dispositius). El que permet el Resp

és adaptar els continguts d’una pàgina a

servir per accedir-hi, és a dir, els menús i la seva distribució canvien segons si accedim al web 

des d’ un telèfon mòbil, o des de la pantalla d

Il·lustració 

El primer que havíem de fer era triar un tema per a la nostra pàgina. Un tema és una plantilla 

de disseny que ens permet donar format a una pàgina web. En podem cercar i descarregar del 

ix wordpress en el menú Themes https://wordpress.org/themes/  

 

 

https://wordpress.org/themes/search.php?q=stargazer

la facilitat que donava a l’hora de fer els menús com per la seva accessibilitat. El problema amb 

s que si nosaltres el modifiquem i l’autor d’aquest tema l’actualitza, 

modificat. Per tal de evitar que passi això, fem la creació del tema child. 

rlem d’un tema child, parlem d’agafar un tema i fer-lo nostre. De manera que si

modifica el tema original a nosaltres no ens afecta. Per fer el child utilitzem el Filezilla i el 

Microsoft expression web. Un cop tenim el nostre tema, és hora de modificar

modificacions les hem d’aplicar al tema, com per exemple l’idioma, que el posarem en 

espanyol. Ara toca passar els continguts del web original al nou web, i el wordpress ens ho 

Ho fem per mitjà d’un senzill mètode de pàgines i menús, on no fa 

molt interessant tant el Sr. Granollers com jo 

Responsive Design, així que vam adaptar cada pàgina a aquest mètode (si un web ha de ser 

accessible, ho ha de ser a través de tots els dispositius). El que permet el Resp

és adaptar els continguts d’una pàgina a la mida de la pantalla del dispositiu que estiguem fent 

hi, és a dir, els menús i la seva distribució canvien segons si accedim al web 

de la pantalla de l’ordinador. Aquesta adaptabilitat és crucial. 

Il·lustració 34. Temes de Wordpress i Stargazer 
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Un tema és una plantilla 

de disseny que ens permet donar format a una pàgina web. En podem cercar i descarregar del 

https://wordpress.org/themes/search.php?q=stargazer , tant per 

la facilitat que donava a l’hora de fer els menús com per la seva accessibilitat. El problema amb 

s que si nosaltres el modifiquem i l’autor d’aquest tema l’actualitza, 

modificat. Per tal de evitar que passi això, fem la creació del tema child. 

lo nostre. De manera que si l’autor 

modifica el tema original a nosaltres no ens afecta. Per fer el child utilitzem el Filezilla i el 

Microsoft expression web. Un cop tenim el nostre tema, és hora de modificar-lo. Algunes de les 

le l’idioma, que el posarem en 

espanyol. Ara toca passar els continguts del web original al nou web, i el wordpress ens ho 

d’un senzill mètode de pàgines i menús, on no fa 

com jo mateix va ser el 

(si un web ha de ser 

accessible, ho ha de ser a través de tots els dispositius). El que permet el Responsive Design 

de la pantalla del dispositiu que estiguem fent 

hi, és a dir, els menús i la seva distribució canvien segons si accedim al web 

e l’ordinador. Aquesta adaptabilitat és crucial.  



 

 

Un cop ja teníem els continguts 

gran nombre de recursos (el delicious, un blog que està en constant actualització, ho vam 

enllaçar a les xarxes socials…) i tot això e

accessible encara?. El Sr. Granollers

des del principi per tal que el web 

instal·lació dels plugins va ser un dels punts més interessants referents a l’accessibilitat des

meu punt de vista. Ens permeten un ampli ventall de funcions. Un dels més interessants és el 

plugin que ens permet canviar la mida 

que millora moltíssim l’accessibilitat del lloc. Finalment, els resultats són aquests

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/

L’experiència va ser molt enriquidora tan a nivell personal co

poder fer les pràctiques amb el professor Toni Granollers

 

Webinar: Conferència amb Amèrica

 

Durant l’estada a la UDL, em vaig inscriure a webinar

http://www.gotomeeting.com/online/collaboration/webinar/

l’accessibilitat, que oferia el Sr. T

 
Il·lustració 

 no tan sols vam millorar el disseny sinó que vam afegir

(el delicious, un blog que està en constant actualització, ho vam 

socials…) i tot això estava molt bé però, què podia fer jo per fer el lloc més 

El Sr. Granollers em va donar la solució: els plugins. Ja vam vigilar molt 

que el web fos molt accessible, però encara faltava algun

instal·lació dels plugins va ser un dels punts més interessants referents a l’accessibilitat des

meu punt de vista. Ens permeten un ampli ventall de funcions. Un dels més interessants és el 

la mida de la lletra i el contrast tan sols prement 

que millora moltíssim l’accessibilitat del lloc. Finalment, els resultats són aquests

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/. 

enriquidora tan a nivell personal com professional. Va ser tot un l

poder fer les pràctiques amb el professor Toni Granollers 

Conferència amb Amèrica 

Durant l’estada a la UDL, em vaig inscriure a webinar

http://www.gotomeeting.com/online/collaboration/webinar/ , una conferència que tractava 

Todd, un especialista en accessibilitat americà. 

 

ció 35 Captures de pantalla de la conferència 
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que vam afegir-hi un 

(el delicious, un blog que està en constant actualització, ho vam 

podia fer jo per fer el lloc més 

els plugins. Ja vam vigilar molt 

molt accessible, però encara faltava alguna cosa. La 

instal·lació dels plugins va ser un dels punts més interessants referents a l’accessibilitat des del  

meu punt de vista. Ens permeten un ampli ventall de funcions. Un dels més interessants és el 

prement  un botó, cosa 

que millora moltíssim l’accessibilitat del lloc. Finalment, els resultats són aquests 

m professional. Va ser tot un luxe 

Durant l’estada a la UDL, em vaig inscriure a webinar  

, una conferència que tractava 

odd, un especialista en accessibilitat americà.  



 

 

 

En aquesta conferència es parlava dels costos de realitzar un web accessible(0), i que fer un 

web accessible des de zero és molt més senzill que adaptar

també va parlar de les bases de l’accessibilitat ( pautes, el W3C…). En acabar la conferència 

es van poder preguntar dubtes, cosa que va anar força bé pel treball. A les captures es mostren 

les imatges d’algunes de les diapositives que es van tractar, principalment les lleis que 

obligaven els continguts a ser accessibles, i el llistat d’errors més típic q

l’hora d’intentar fer un web accessible. Una de les coses més curioses és que va realitzar la 

conferència accessible; tot el que anava dient quedava escrit (per un lector de veu) i es podia 

canviar la mida  de la lletra, el contrast a

accessible sobre l’accessibilitat amb un país tan llunyà com els EE.UU. va ser força 

enriquidora, i a més mostra la preocupació que té gent de tot el món sobre aquest tema. Molts 

experts segueixen treballant per 

digital, malgrat que es pateixi una discapacitat. 

 

 

 

  

arlava dels costos de realitzar un web accessible(0), i que fer un 

web accessible des de zero és molt més senzill que adaptar-lo posteriorment. Òbviament, 

també va parlar de les bases de l’accessibilitat ( pautes, el W3C…). En acabar la conferència 

poder preguntar dubtes, cosa que va anar força bé pel treball. A les captures es mostren 

les imatges d’algunes de les diapositives que es van tractar, principalment les lleis que 

obligaven els continguts a ser accessibles, i el llistat d’errors més típic que ens podem trobar a 

l’hora d’intentar fer un web accessible. Una de les coses més curioses és que va realitzar la 

conferència accessible; tot el que anava dient quedava escrit (per un lector de veu) i es podia 

canviar la mida  de la lletra, el contrast amb el fons… L’experiència d’una conferència 

accessible sobre l’accessibilitat amb un país tan llunyà com els EE.UU. va ser força 

enriquidora, i a més mostra la preocupació que té gent de tot el món sobre aquest tema. Molts 

experts segueixen treballant per assegurar el dret de les persones a accedir a un contingut 

digital, malgrat que es pateixi una discapacitat.  
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arlava dels costos de realitzar un web accessible(0), i que fer un 

lo posteriorment. Òbviament, 

també va parlar de les bases de l’accessibilitat ( pautes, el W3C…). En acabar la conferència 

poder preguntar dubtes, cosa que va anar força bé pel treball. A les captures es mostren 

les imatges d’algunes de les diapositives que es van tractar, principalment les lleis que 

ue ens podem trobar a 

l’hora d’intentar fer un web accessible. Una de les coses més curioses és que va realitzar la 

conferència accessible; tot el que anava dient quedava escrit (per un lector de veu) i es podia 

mb el fons… L’experiència d’una conferència 

accessible sobre l’accessibilitat amb un país tan llunyà com els EE.UU. va ser força 

enriquidora, i a més mostra la preocupació que té gent de tot el món sobre aquest tema. Molts 

assegurar el dret de les persones a accedir a un contingut 



 

 

Part pràctica: disseny del web accessible i usable fet amb Wordpress

 

 

Plugins accessibles inserits al web:

 

 Toggle high contrast: canvia el color de fons i 

el de la lletra per augmentar el contrast 

 Toggle font size: Augmenta/disminueix la 

mida de la lletra 

 

Directori de plugins d’accessibilitat per al 

Wordpress  

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Html 

Errors Warnings

http://www.grihoto

ols.udl.cat/mpiua/ 

 26  8 

 

eb accessible i usable fet amb Wordpress

Plugins accessibles inserits al web: 

canvia el color de fons i 

el de la lletra per augmentar el contrast  

Augmenta/disminueix la 

Directori de plugins d’accessibilitat per al 

Css Taw 

Warnings Errors Advertències Problemes Advertències

32 175 22 

Il·lustració 36. Disseny del web accessible
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eb accessible i usable fet amb Wordpress 

Examinator 

Advertències 

736 6.8 

. Disseny del web accessible 



 

 

Disseny i contingut del web 

 

 Menús: Per a cadascuna de les temàtiques que s’expliquen en el web. Així tenim:

o Usabilitat 

o Accessibilitat 

o User experience (experiència d’usuari: combinació 

valuós, creïble, fàcil de trobar i

o DCU(Disseny centrat en 

o MPIU+A. Desplegable amb els següents apartats:

 Anàlisis de requisits

 Disseny

 Implementació

 Llançament

 Prototip

 Avaluació

o Recursos: Desplegable que conté els apartats següents:

 Accessibilitat: Llistat de pàgines web 

 Llibres: Llistat de llibres recomanats

 Disseny

 Guies de disseny

  Icones

 Informació arquitectura

 Patrons de disseny

 MPIU+A 

Per a cadascuna de les temàtiques que s’expliquen en el web. Així tenim:

 

ser experience (experiència d’usuari: combinació d’usable, útil, des

creïble, fàcil de trobar i accessible) 

DCU(Disseny centrat en l’usuari, disseny pensat per a l’usuari)

. Desplegable amb els següents apartats: 

Anàlisis de requisits 

Disseny 

Implementació 

Llançament 

Prototip 

Avaluació 

: Desplegable que conté els apartats següents: 

Accessibilitat: Llistat de pàgines web recomanades

Llibres: Llistat de llibres recomanats 

Disseny 

Guies de disseny 

Icones 

Informació arquitectura 

Patrons de disseny 
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Per a cadascuna de les temàtiques que s’expliquen en el web. Així tenim: 

usable, útil, desitjable, 

usuari) 

recomanades 



 

 

 Prototipado

 Responsive Design

 Ajudes (programari, utilitats,...)

o About: Desplegable amb els apartats següents:

 The autor:  Presen

 Recull d’articles de l’autor

 Recull de llibres publicats

o Blog: llistat d’articles publicats al bloc

 Capçalera: Amb el nom del ll

l’enginyeria de la usabilitat i de l’accessibilitat) i amb els menús del mateix 

desplegable 

 Contingut: conté la informació de cadascun dels articles escrits per l’autor

 Bloc lateral dret: conté la informació següent:

o Categories: relació d’articles escrits per l’autor agrupats per categoria

o Twitter: de l’autor embedit

o Últimes entrades:

o Últimes entrades en delicius:

per l’autor 

o Autors i blocs

o Recursos: llistat de recursos recomanats 

 Peu: logotips de Griho, AIPO i Universitat de Lleida

 Plugins lateral esquerra:

o Toggle High Contrast: 

o Toggle Font Size: 

Prototipado 

Responsive Design 

Ajudes (programari, utilitats,...) 

About: Desplegable amb els apartats següents: 

The autor:  Presentació personal d’en Toni Granollers

Recull d’articles de l’autor 

Recull de llibres publicats 

Blog: llistat d’articles publicats al bloc 

Amb el nom del lloc MPIU+A, la descripció (Model

de la usabilitat i de l’accessibilitat) i amb els menús del mateix 

: conté la informació de cadascun dels articles escrits per l’autor

conté la informació següent: 

relació d’articles escrits per l’autor agrupats per categoria

de l’autor embedit 

Últimes entrades: llistat dels últims articles escrits per l’autor

Últimes entrades en delicius: widget de les adreces d’interès guardades 

Autors i blocs recomanats: llistat 

llistat de recursos recomanats  

logotips de Griho, AIPO i Universitat de Lleida 

lateral esquerra: 

Toggle High Contrast: Permet canviar el color de fons de blanc a negre

Toggle Font Size: Permet augmentar o disminuir la mida de la lletra del web
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tació personal d’en Toni Granollers 

oc MPIU+A, la descripció (Model de procés de  

de la usabilitat i de l’accessibilitat) i amb els menús del mateix 

: conté la informació de cadascun dels articles escrits per l’autor 

relació d’articles escrits per l’autor agrupats per categoria 

llistat dels últims articles escrits per l’autor 

widget de les adreces d’interès guardades 

Permet canviar el color de fons de blanc a negre 

uir la mida de la lletra del web 



 

 

Creació d’un web accessible

 

Per posar a la pràctica totes les pautes d’accessibilitat 

amb el mateix títol del treball que es pot consultar en l’adreça

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/

 

Aquest web posa en pràctica cadascuna de les principals pautes d’accessibilitat al contingut del 

web. Conté un total de 16 pàgines amb exemples accessibles d’imatges,

enllaços, mapes d’imatge, multimèdia (vídeo i so), taules, capes, scripts, applets, plugins i 

aplicacions web 2.0. 

 

El resultat de la seva validació és el següent:

 

Html 

 

 

  

Tot i que es poden consultar via internet, seguidament es presenten els continguts del web.

Creació d’un web accessible 

Per posar a la pràctica totes les pautes d’accessibilitat a continguts digitals he creat un web 

amb el mateix títol del treball que es pot consultar en l’adreça 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/    

Aquest web posa en pràctica cadascuna de les principals pautes d’accessibilitat al contingut del 

web. Conté un total de 16 pàgines amb exemples accessibles d’imatges, animacions, gràfics, 

enllaços, mapes d’imatge, multimèdia (vídeo i so), taules, capes, scripts, applets, plugins i 

El resultat de la seva validació és el següent: 

Css Taw 

  

via internet, seguidament es presenten els continguts del web.
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he creat un web 

Aquest web posa en pràctica cadascuna de les principals pautes d’accessibilitat al contingut del 

animacions, gràfics, 

enllaços, mapes d’imatge, multimèdia (vídeo i so), taules, capes, scripts, applets, plugins i 

Examinator 

10 

via internet, seguidament es presenten els continguts del web. 



 

 

a) Pàgina inici 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html

 

 

 

 

  

Il·lustració 

 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/index.html 

Il·lustració 37. Web pràctica del treball de recerca 
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b) Pàgina introducció 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/introduccio.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/introduccio.html 

 

Il·lustració 38. Pàgina introducció 
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c) Pàgina pautes WCGA

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/pautes.html

 

 

 

Pàgina pautes WCGA 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/pautes.html 

Il·lustració 39. Pàgina pautes WCGA 
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d) Pàgina imatges i animacions

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/imatges.html

  

 

 

Il·lustració 

Pàgina imatges i animacions 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/imatges.html 

Il·lustració 40. Pàgina imatges i animacions 
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e) Pàgina mapes d’imatges

   

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mapes.html

  

Pàgina mapes d’imatges 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mapes.html 

Il·lustració 41. Mapes d’imatges 
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f) Pàgina multimèdia 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/multimedia.html

 

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/multimedia.html 

Il·lustració 42. Multimèdia 
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g) Pàgina gràfics 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/grafics.html

 

 

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/grafics.html 

Il·lustració 43. Gràfics 
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h) Pàgina l’ús dels colors

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/colors.html

 

’ús dels colors 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/colors.html 

 

Il·lustració 44. Pàgina l'ús dels colors 
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i) Full d’estil CSS 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/estil.html

 

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/estil.html 

Il·lustració 45. Full d'estil CSS 
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j) Idioma 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/idioma.html

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/idioma.html 

Il·lustració 46. Idioma 
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k) Pàgina taules 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/taules.html

 

 

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/taules.html 

Il·lustració 47. Pàgina taules 
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l) Pàgina mides 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mides.html

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/mides.html  

Il·lustració 48. Pàgina mides 
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m) Pàgina scripts, applets i plugins

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/scripts.html

 

 Il·lustració 

cripts, applets i plugins 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/scripts.html 

Il·lustració 49. Pàgina scripts, applets i plugins 
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n) Pàgina formularis 

 
http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/formularis.html

 

 

 

 

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/formularis.html 

Il·lustració 50. Pàgina formularis 
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o) Pàgina validadors 

 
http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/validadors.html

 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/validadors.html 

Il·lustració 51. Pàgina validadors 
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p) Pàgina capes 

 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/capes.html http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/capes.html  

Il·lustració 52. Capes 
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q) Pàgina web 2.0 

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/web20.html

  

http://www.xtec.cat/~mlluelle/roger/web20.html 

Il·lustració 53. Web 2.0 
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Entrevista a Toni Granollers

Grup de recerca en Interacció Persona

la UdL, del qual n’ha sigut director durant diverso

junta directiva de la Asociación Interacción Persona

entitat a nivell espanyol i llatinoamericà en l’àmbit de la IPO.

A part de la docència a la UdL, col·labora en formació de temàt

màsters de diferents universitats 

També coordina convenis de transferència de coneixement i de tecnologia amb 

diverses empreses i entitats

Finament és també co-autor dels llibres “Diseño de sistemas

el usuario” (2005) i “New Trends on Human

Development, New Tools and Methods” (2007), ambdós 

Interacció Persona Ordinador.

 

 

1. Vostè forma part del grup de recerca GRIHO. Ens

objectius?  

L’objectiu principal del grup és treballar 

seu nom i, tot i ser un grup d’informàtica,  sempre ha estat més preocupat per la part interactiva 

que per la part tecnològica. Evidentment treballem 

en la part del disseny de la interacció, de la usabilitat, l’accessibilitat...

Il·lustració 54. Toni Granollers 

Entrevista a Toni Granollers 

 

Llicenciat en Informàtica per la Universitat 

de Barcelona i Doctor en Informàtica, especialitat 

Interacció Persona-Ordinador (IPO o també HCI, per 

Human-Computer Interaction), per la Universitat de 

Lleida. 

Després de dedicar dotze anys com a professional de 

la informàtica en diverses empreses, des del 2004 és 

Professor del Departament d’Informàtica i Enginyeria 

Industrial de la Universitat de Lleida i membre del 

Grup de recerca en Interacció Persona–Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de 

n’ha sigut director durant diversos anys. També és membre de la 

junta directiva de la Asociación Interacción Persona–Ordenador (AIPO), la principal 

entitat a nivell espanyol i llatinoamericà en l’àmbit de la IPO. 

A part de la docència a la UdL, col·labora en formació de temàtiques TIC i IP

universitats –nacionals i internacionals– i a mida per empreses. 

coordina convenis de transferència de coneixement i de tecnologia amb 

diverses empreses i entitats. 

autor dels llibres “Diseño de sistemas interactivos centrados en 

el usuario” (2005) i “New Trends on Human-Computer Interaction. Research, 

Development, New Tools and Methods” (2007), ambdós sobre la temàtica de la 

Interacció Persona Ordinador. 

Vostè forma part del grup de recerca GRIHO. Ens podria explicar quins són els seus 

del grup és treballar en temes d’interacció persona-ordinador, d’aquí li ve el 

seu nom i, tot i ser un grup d’informàtica,  sempre ha estat més preocupat per la part interactiva 

Evidentment treballem la part tecnològica, però ens centrem més 

en la part del disseny de la interacció, de la usabilitat, l’accessibilitat... 
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Llicenciat en Informàtica per la Universitat Autònoma 

de Barcelona i Doctor en Informàtica, especialitat 

Ordinador (IPO o també HCI, per 

Computer Interaction), per la Universitat de 

professional de 

s, des del 2004 és 

Professor del Departament d’Informàtica i Enginyeria 

Industrial de la Universitat de Lleida i membre del 

Ordinador i Integració de Dades (GRIHO) de 

anys. També és membre de la 

Ordenador (AIPO), la principal 

iques TIC i IPO en 

i a mida per empreses. 

coordina convenis de transferència de coneixement i de tecnologia amb 

interactivos centrados en 

Computer Interaction. Research, 

la temàtica de la 

podria explicar quins són els seus 

ordinador, d’aquí li ve el 

seu nom i, tot i ser un grup d’informàtica,  sempre ha estat més preocupat per la part interactiva 

la part tecnològica, però ens centrem més 



 

 

2. Com definiria l’accessibilitat en el camp TIC?

L’accessibilitat en el camp TIC és la capacitat que té un sistema interactiu per poder ser emprat 

per  totes les persones, fent èmfasi 

de tothom sense excepció. 

3. Quan va començar a treballar en

portar a interessar-se per aquesta qüestió

Vaig començar a treballar en accessibilitat cap a l’any 2002

l’empresa privada per tornar a la universita

àmbit i vaig començar a portar projectes que es movien en 

En aquest sentit, vaig començar a portar projectes dins el grup, el director del qual era en Jesús 

Lores. Alguns d’aquests projectes tractaven d’accessibilitat i va

tampoc hi ha haver cap motivació especial.

4. A les classes de la Universitat treballeu el tema de l’accessibilitat? 

veieu dels estudiants? 

A la UDL per sort, i puc dir per sort, 

estat pioners a nivell nacional

Universitat estatal que tenia una assignatura obligatòria a informàtica d’interacció persona

ordinador (això no vol dir que altres

optatives). A la UDL, sempre s’ha tractat el tema de l’

especialment durant els anys que vam tenir el màster 

havia una especialització concreta d’accessibilitat digital

mica d’accessibilitat a l’assignatura introductòria d’interacció persona

després es dóna la part legal d’accessibilitat a una altra assignatura d

seguit de temes legals, socials i professionals vinculats amb la informàtica.

5. Hi ha prou sensibilitat vers 

Crec que cada vegada més.  Quan vaig començar amb tot a

en canvi, avui força gent el coneix. Fent referència a la 

 

l’accessibilitat en el camp TIC? 

és la capacitat que té un sistema interactiu per poder ser emprat 

per  totes les persones, fent èmfasi en les persones amb discapacitats, però realment parlem 

Quan va començar a treballar en temes d’accessibilitat? Quina va ser l

se per aquesta qüestió? 

accessibilitat cap a l’any 2002-2003, que va ser quan vaig deixar 

l’empresa privada per tornar a la universitat. Vaig començar a fer la tesi 

vaig començar a portar projectes que es movien en la línia de treball de l’accessibilitat. 

vaig començar a portar projectes dins el grup, el director del qual era en Jesús 

Lores. Alguns d’aquests projectes tractaven d’accessibilitat i va ser un tema 

cap motivació especial. 

niversitat treballeu el tema de l’accessibilitat? 

A la UDL per sort, i puc dir per sort, en tots aquests temes d’interacció persona

pioners a nivell nacional. Fins als plans d’estudis anteriors als graus, era l’única 

niversitat estatal que tenia una assignatura obligatòria a informàtica d’interacció persona

ordinador (això no vol dir que altres universitats no ho tinguessin en altres assignatures o en 

, sempre s’ha tractat el tema de l’accessibilitat. Hi vam aprofundir 

durant els anys que vam tenir el màster d’interacció persona- ordinador

specialització concreta d’accessibilitat digital. En el pla d’estudis actual

mica d’accessibilitat a l’assignatura introductòria d’interacció persona-ordinador de segon, i 

a part legal d’accessibilitat a una altra assignatura de tercer que tracta un 

als i professionals vinculats amb la informàtica. 

Hi ha prou sensibilitat vers aquest tema? 

uan vaig començar amb tot això era un tema molt desconegut; 

el coneix. Fent referència a la teva pregunta, una cosa és que e
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és la capacitat que té un sistema interactiu per poder ser emprat 

, però realment parlem 

temes d’accessibilitat? Quina va ser la raó que el va 

2003, que va ser quan vaig deixar 

 doctoral en aquest 

la línia de treball de l’accessibilitat. 

vaig començar a portar projectes dins el grup, el director del qual era en Jesús 

ser un tema que em va atreure, 

niversitat treballeu el tema de l’accessibilitat? Quina resposta 

d’interacció persona-ordinador hem 

udis anteriors als graus, era l’única 

niversitat estatal que tenia una assignatura obligatòria a informàtica d’interacció persona-

es assignatures o en 

Hi vam aprofundir 

ordinador. De fet, hi 

. En el pla d’estudis actual és dóna una 

ordinador de segon, i 

e tercer que tracta un 

ixò era un tema molt desconegut; 

teva pregunta, una cosa és que es  



 

 

conegui, i l’altra és que en siguin sensibles. Crec que la sensibilitat encara no hi és massa. La 

gent fa les coses i pocs són els que es preocupen de comprovar si allò que fan realment 

accessible. 

 

6. Què haurien de fer les institucions i els organismes per impulsar

El que haurien de fer és incorporar el tema de l’accessibilitat en el seu dia a dia; per exemple, 

qualsevol institució que tingui la seva web

comprovació d’accessibilitat i corregir els errors més bàsics. En l’aspecte de documents digitals

com poden ser words, power points, pdf, fer el mateix. Actualment, les eines d’edició al moment 

de gravar et permeten comprovar 

de penalitzar, caldria sensibilitzar. En el cas de ser una institució

preveure que no es pot posar en funcionament un web oficial 

d’accessibilitat.   

7. Heu fet algun estudi d’accessibilitat 

hagi cridat l’atenció en aquest estudi?

Una cosa que sempre explico als estudiants en temes d

web sempre recomano que sigui la primera opció

adonat que els invidents sempre van directes al mapa web

lloc); van directament allí sense ni tan sols escanejar la pàgina principal. Una altra cosa que em 

va cridar l’atenció és que avui en dia ja no trobem webs fetes amb “frames”, els marcs que es 

feien servir abans. Em va sorprendre molt que després de molt explicar, molt llegir, que els 

“frames” no eren accessibles, no s’havien de fer anar, etc 

d’avaluació a l’ ONCE i vam veure que tota la intranet de la ONCE estava fet

amb “frames”. Ens van explicar que tot i que sabien que no es veu massa bé, s’ho manegaven 

perfectament, amb la qual cosa de

“frames” no són tan dolents com deien.   

8. Quines eines utilitzeu per validar un web?

Normalment utilitzem un o dos programes en línia

també utilitzem una eina per comprovar

conegui, i l’altra és que en siguin sensibles. Crec que la sensibilitat encara no hi és massa. La 

gent fa les coses i pocs són els que es preocupen de comprovar si allò que fan realment 

Què haurien de fer les institucions i els organismes per impulsar-ho més?

El que haurien de fer és incorporar el tema de l’accessibilitat en el seu dia a dia; per exemple, 

qualsevol institució que tingui la seva web (que avui en dia en té tothom), fer ni que sigui una 

comprovació d’accessibilitat i corregir els errors més bàsics. En l’aspecte de documents digitals

com poden ser words, power points, pdf, fer el mateix. Actualment, les eines d’edició al moment 

de gravar et permeten comprovar si allò que estem generant té errors d’accessibilitat. En l

penalitzar, caldria sensibilitzar. En el cas de ser una institució, la normativa hauria de 

preveure que no es pot posar en funcionament un web oficial si no ha passat un estudi

Heu fet algun estudi d’accessibilitat des de la Universitat? Hi ha alguna cosa que us 

hagi cridat l’atenció en aquest estudi? 

Una cosa que sempre explico als estudiants en temes d’accessibilitat és el mapa web; El mapa 

sigui la primera opció que es trobi dins el codi d’un web. M’he

adonat que els invidents sempre van directes al mapa web (perquè es tracta d’

van directament allí sense ni tan sols escanejar la pàgina principal. Una altra cosa que em 

cridar l’atenció és que avui en dia ja no trobem webs fetes amb “frames”, els marcs que es 

feien servir abans. Em va sorprendre molt que després de molt explicar, molt llegir, que els 

“frames” no eren accessibles, no s’havien de fer anar, etc vam fer justamen

ONCE i vam veure que tota la intranet de la ONCE estava fet

amb “frames”. Ens van explicar que tot i que sabien que no es veu massa bé, s’ho manegaven 

cosa de vegades no saps si simplement s’hi han acostumat o els 

“frames” no són tan dolents com deien.    

Quines eines utilitzeu per validar un web? 

utilitzem un o dos programes en línia de comprovació (achecker, taw...) però 

per comprovar que puguis desactivar les imatges i els fulls d’estil, 
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conegui, i l’altra és que en siguin sensibles. Crec que la sensibilitat encara no hi és massa. La 

gent fa les coses i pocs són els que es preocupen de comprovar si allò que fan realment és 

ho més? 

El que haurien de fer és incorporar el tema de l’accessibilitat en el seu dia a dia; per exemple, 

othom), fer ni que sigui una 

comprovació d’accessibilitat i corregir els errors més bàsics. En l’aspecte de documents digitals, 

com poden ser words, power points, pdf, fer el mateix. Actualment, les eines d’edició al moment 

té errors d’accessibilitat. En lloc 

, la normativa hauria de 

si no ha passat un estudi previ 

? Hi ha alguna cosa que us 

és el mapa web; El mapa 

que es trobi dins el codi d’un web. M’he 

perquè es tracta d’un índex del 

van directament allí sense ni tan sols escanejar la pàgina principal. Una altra cosa que em 

cridar l’atenció és que avui en dia ja no trobem webs fetes amb “frames”, els marcs que es 

feien servir abans. Em va sorprendre molt que després de molt explicar, molt llegir, que els 

ment unes sessions 

ONCE i vam veure que tota la intranet de la ONCE estava feta de dalt a baix 

amb “frames”. Ens van explicar que tot i que sabien que no es veu massa bé, s’ho manegaven 

han acostumat o els 

achecker, taw...) però 

els fulls d’estil, i  



 

 

eines d’edició web que et permeten 

I això sí, si es vol una comprovació d’accessibilitat ben feta, s’ha de realitzar amb algú que 

pateixi la discapacitat. 

9. Quins avantatges presenten els webs accessibles?

El primer gran avantatge és que arribes a més gent. I a gent 

necessitar utilitzar l’ordinador més que les persones que afortunadament podem dir que no 

tenim cap discapacitat. Jo sempre poso com a exemple

majoria de gent és molt còmode poder

amb l’ordinador o amb la tablet;

més que una comoditat és una nece

següents ja en són conseqüència. Un altre avantatge és que un

de vista tecnològic, està més ben fet

de presentació és tecnològicament millor. A

10.  Si haguéssim de resumir en una frase que és el més important d’un web accessible, 

com ho faríem?  

El més important és que hi poden acce

amb una frase no es pot dir. Fins i tot complint les paut

sigui accessible. 

 

Moltes gràcies per les seves respostes i pel temps que m’ha dedicat

eines d’edició web que et permeten analitzar alguns aspectes que els comprovadors no veuen. 

, si es vol una comprovació d’accessibilitat ben feta, s’ha de realitzar amb algú que 

Quins avantatges presenten els webs accessibles? 

gran avantatge és que arribes a més gent. I a gent que a més a més poden 

r l’ordinador més que les persones que afortunadament podem dir que no 

tat. Jo sempre poso com a exemple un formulari o un tràmit en línia

molt còmode poder-ho fer en línia, des del mòbil, a casa, sentadet al sofà 

amb l’ordinador o amb la tablet; però per aquestes persones amb dificultats motrius, v

més que una comoditat és una necessitat. Per tant, aquí trobem el nostre primer

ja en són conseqüència. Un altre avantatge és que un web accessible

ta tecnològic, està més ben fet, ja que només pel fet de separar correctament continguts 

de presentació és tecnològicament millor. Aquests són els avantatges més importants.

Si haguéssim de resumir en una frase que és el més important d’un web accessible, 

rtant és que hi poden accedir les persones amb discapacitat. A nivell tecnològic, 

amb una frase no es pot dir. Fins i tot complint les pautes no pots assegurar mai que un

Moltes gràcies per les seves respostes i pel temps que m’ha dedicat 
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comprovadors no veuen. 

, si es vol una comprovació d’accessibilitat ben feta, s’ha de realitzar amb algú que 

que a més a més poden 

r l’ordinador més que les persones que afortunadament podem dir que no 

un formulari o un tràmit en línia. Per la 

, des del mòbil, a casa, sentadet al sofà 

però per aquestes persones amb dificultats motrius, visuals... 

ssitat. Per tant, aquí trobem el nostre primer avantatge. Els 

web accessible, des del punt 

de separar correctament continguts 

avantatges més importants. 

Si haguéssim de resumir en una frase que és el més important d’un web accessible, 

les persones amb discapacitat. A nivell tecnològic, 

es no pots assegurar mai que un web 



 

 

Conclusions 

Al llarg d’aquest treball s’ha intentat aprofundir en l’àmbit de l’accessibilitat web. En la part 

teòrica, he començat precisant el significat d’aquest concepte, i he fet un llarg recorregut que va 

des dels aspectes legislatius fins a la concreció i anàlisi d

internacionalment acceptades. En la part pràctica he treballat en tres direccions: un estudi 

d’accessibilitat dels centres educatius de batxillerat de la província de Lleida, el disseny i 

posada en funcionament d’un web seguin

conclusions de la meva estada com a estudiant en pràctiques al grup de recerca GRIHO de la 

UdL. Tot això reforçat amb entrevistes i amb una recerca de fonts exhaustiva (bibliografia i 

webgrafia). 

El treball m’ha permès de constatar diversos aspectes rellevants del camp de l’accessibilitat 

web. Esmentarem només els més destacats:

 Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes web és difondre informació al 

major nombre de persones possibles, no podem

suposi una barrera per als usuaris. Només a títol d’exemple: 

600 milions de persones amb discapacitat

persones als continguts digitals si volem una so

 La legislació nacional i internacional sobre accessibilitat web és força completa, i abraça 

des d’articles de la Constitució espanyola fins a lleis sobre la igualtat d’oportunitats. No 

tenim, doncs, un problema legislatiu. En tot ca

usuaris: hem de tenir en compte que, quan creem un contingut digital, no sabem qui el 

consultarà a l’altra banda de l’ordinador. Facilitem, per tant, que tothom pugui accedir

 Les pautes d’accessibilitat web són deta

criteris de proporcionar mecanismes de navegació clars. No suposen cap dificultat 

extrema per als programadors informàtics, i per tant es poden dur fàcilment a la 

pràctica. És realment greu que en pàgines we

temps i diners no es tinguin en compte aquestes pautes, especialment si són pàgines 

oficial. 

 La part pràctica del treball ha estat especialment enriquidora. És quan veritablement 

t’adones de la importància del que est

llarg d’aquest treball s’ha intentat aprofundir en l’àmbit de l’accessibilitat web. En la part 

teòrica, he començat precisant el significat d’aquest concepte, i he fet un llarg recorregut que va 

des dels aspectes legislatius fins a la concreció i anàlisi de les pautes d’accessibilitat 

internacionalment acceptades. En la part pràctica he treballat en tres direccions: un estudi 

d’accessibilitat dels centres educatius de batxillerat de la província de Lleida, el disseny i 

posada en funcionament d’un web seguint pautes accessibles i, finalment, el recull de 

conclusions de la meva estada com a estudiant en pràctiques al grup de recerca GRIHO de la 

UdL. Tot això reforçat amb entrevistes i amb una recerca de fonts exhaustiva (bibliografia i 

’ha permès de constatar diversos aspectes rellevants del camp de l’accessibilitat 

web. Esmentarem només els més destacats: 

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes web és difondre informació al 

major nombre de persones possibles, no podem permetre que la tecnologia actual 

suposi una barrera per als usuaris. Només a títol d’exemple: segons l’OMS, al món hi ha 

600 milions de persones amb discapacitat. No hem de tenir present l’accés d’aquestes 

persones als continguts digitals si volem una societat més igualitària?

La legislació nacional i internacional sobre accessibilitat web és força completa, i abraça 

des d’articles de la Constitució espanyola fins a lleis sobre la igualtat d’oportunitats. No 

tenim, doncs, un problema legislatiu. En tot cas, tenim un problema de respecte als 

usuaris: hem de tenir en compte que, quan creem un contingut digital, no sabem qui el 

consultarà a l’altra banda de l’ordinador. Facilitem, per tant, que tothom pugui accedir

Les pautes d’accessibilitat web són detallades i exhaustives, però estan elaborades sota 

criteris de proporcionar mecanismes de navegació clars. No suposen cap dificultat 

extrema per als programadors informàtics, i per tant es poden dur fàcilment a la 

pràctica. És realment greu que en pàgines web que han suposat una gran inversió de 

temps i diners no es tinguin en compte aquestes pautes, especialment si són pàgines 

La part pràctica del treball ha estat especialment enriquidora. És quan veritablement 

t’adones de la importància del que estàs estudiant. La creació d’una pàgina web 
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llarg d’aquest treball s’ha intentat aprofundir en l’àmbit de l’accessibilitat web. En la part 

teòrica, he començat precisant el significat d’aquest concepte, i he fet un llarg recorregut que va 

e les pautes d’accessibilitat 

internacionalment acceptades. En la part pràctica he treballat en tres direccions: un estudi 

d’accessibilitat dels centres educatius de batxillerat de la província de Lleida, el disseny i 

t pautes accessibles i, finalment, el recull de 

conclusions de la meva estada com a estudiant en pràctiques al grup de recerca GRIHO de la 

UdL. Tot això reforçat amb entrevistes i amb una recerca de fonts exhaustiva (bibliografia i 

’ha permès de constatar diversos aspectes rellevants del camp de l’accessibilitat 

Si tenim en compte que el principal objectiu de les planes web és difondre informació al 

permetre que la tecnologia actual 

egons l’OMS, al món hi ha 

o hem de tenir present l’accés d’aquestes 

cietat més igualitària? 

La legislació nacional i internacional sobre accessibilitat web és força completa, i abraça 

des d’articles de la Constitució espanyola fins a lleis sobre la igualtat d’oportunitats. No 

s, tenim un problema de respecte als 

usuaris: hem de tenir en compte que, quan creem un contingut digital, no sabem qui el 

consultarà a l’altra banda de l’ordinador. Facilitem, per tant, que tothom pugui accedir-hi. 

llades i exhaustives, però estan elaborades sota 

criteris de proporcionar mecanismes de navegació clars. No suposen cap dificultat 

extrema per als programadors informàtics, i per tant es poden dur fàcilment a la 

b que han suposat una gran inversió de 

temps i diners no es tinguin en compte aquestes pautes, especialment si són pàgines 

La part pràctica del treball ha estat especialment enriquidora. És quan veritablement 

às estudiant. La creació d’una pàgina web 



 

 

accessible, per exemple, és la millor manera d’apropar

d’un punt de vista teòric, són força difícils d’entendre.

Vull destacar que he viscut el treball de recerca com un desafiament. 

plantejava una sèrie d’objectius que volia assolir al llarg del treball; objectius que em 

permetrien conèixer a fons els mecanismes de l’accessibilitat als continguts digitals. Crec 

que ho he aconseguit. No només he estudiat a fons un tem

realitza un treball d’aquesta magnitud: com es processa tanta informació, quins són els 

passos a seguir al llarg d’una recerca i quins són els aspectes formals a cuidar. 

Voldria acabar amb una reflexió sobre el títol d’aquest t

col·legi Maristes Montserrat de Lleida, per aquest curs 2014

I crec que quan parlem d’’accessibilitat web parlem precisament d’això: d’apropar

totes les persones més enllà de limita

on tothom hi tingui cabuda. 

 

  

Il·lustració 55. Wordle del treball. Reflecteix, en forma de síntesi, el contingut de la recerca. A destacar que il•lustració 
(el programa és en llengua anglesa) apareix com dues paraules: Il 

accessible, per exemple, és la millor manera d’apropar-se a certs continguts que, des 

d’un punt de vista teòric, són força difícils d’entendre. 

Vull destacar que he viscut el treball de recerca com un desafiament. 

plantejava una sèrie d’objectius que volia assolir al llarg del treball; objectius que em 

permetrien conèixer a fons els mecanismes de l’accessibilitat als continguts digitals. Crec 

que ho he aconseguit. No només he estudiat a fons un tema, sinó que he après com es 

realitza un treball d’aquesta magnitud: com es processa tanta informació, quins són els 

passos a seguir al llarg d’una recerca i quins són els aspectes formals a cuidar. 

Voldria acabar amb una reflexió sobre el títol d’aquest treball i el lema del meu centre, el 

col·legi Maristes Montserrat de Lleida, per aquest curs 2014-2015. El lema és 

I crec que quan parlem d’’accessibilitat web parlem precisament d’això: d’apropar

totes les persones més enllà de limitacions concretes i fer dels continguts digitals un espai 

ordle del treball. Reflecteix, en forma de síntesi, el contingut de la recerca. A destacar que il•lustració 
a és en llengua anglesa) apareix com dues paraules: Il – lustració 
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se a certs continguts que, des 

Vull destacar que he viscut el treball de recerca com un desafiament. En la introducció 

plantejava una sèrie d’objectius que volia assolir al llarg del treball; objectius que em 

permetrien conèixer a fons els mecanismes de l’accessibilitat als continguts digitals. Crec 

a, sinó que he après com es 

realitza un treball d’aquesta magnitud: com es processa tanta informació, quins són els 

passos a seguir al llarg d’una recerca i quins són els aspectes formals a cuidar.  

reball i el lema del meu centre, el 

2015. El lema és obrint portes.  

I crec que quan parlem d’’accessibilitat web parlem precisament d’això: d’apropar-nos a 

cions concretes i fer dels continguts digitals un espai 

ordle del treball. Reflecteix, en forma de síntesi, el contingut de la recerca. A destacar que il•lustració 
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 Web MPlu+A 
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ANNEX 



 

 

 

Web de Griho

 

  

a) Grup de recerca GRIHO

Web de Griho http://griho.udl.cat/  

GRIHO  
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Bloc de Griho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIPO.Associació

 

Bloc de Griho http://griho.blogs.udl.cat/ 

AIPO.Associació Interacció Persona-Ordinador 

 http://aipo.es/ 
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Guia de contingut digital accessible 

http://griho.udl.cat/projects/GuiesCongintutDigitalAccessible.html

 

Guia de contingut digital accessible 

http://griho.udl.cat/projects/GuiesCongintutDigitalAccessible.html
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http://griho.udl.cat/projects/GuiesCongintutDigitalAccessible.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model de Procés de l'Enginyeria de

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/

b) Web MPIu+A 

de l'Enginyeria de la usabilitat i de l'accessibilitat. 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 
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. MPIu + a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/accessibilidad/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgina recursos d’accessibilitat 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/recursos/recursos

 

Pàgina accessibilitat  

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/accessibilidad/ 

 

Pàgina recursos d’accessibilitat  

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/recursos/recursos-accessibility/
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accessibility/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàgina recursos Responsive Design 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/recursos/recursos

 

Pàgina recursos Responsive Design  

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/recursos/recursos-responsive-
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-design/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/blog/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bloc MPlu+a 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/blog/ 
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Currículum Vitae d’en Toni 

http://www.griho.udl.cat/about/members/granollers

Currículum Vitae d’en Toni Granollers 

http://www.griho.udl.cat/about/members/granollers-toni.html
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toni.html 


