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Consells de com elaborar una presentació accessible (digital i oral): 

1. Introducció 

En elaborar una presentació digital accessible cal aplicar-hi pautes 
d'accessibilitat, de vegades pròpies del programa amb què es faci la 

presentació, com és el cas de Microsoft PowerPoint. Hi ha altres opcions 

més universals pel que fa a l’elaboració digital, com és el format ".txt" (guies 
de com fer-ho a (Moreno, L., 2009) o el format " (X)HTML" Aquesta 
darrera opció consisteix a implementar la presentació en (X)HTML 

accessible seguint les pautes WCAG (W3C, 2009) juntament amb algun 
programa (Moreno, L. & Martínez, JR., 2006). 

En aquest document s'aporten unes recomanacions generals a l'hora 
d'elaborar una presentació, tant a l’hora de fer-ne l’elaboració digital com de 
manera oral en una reunió o classe. 

2. Consells bàsics amb relació a la presentació o els 
estils, l'estructura i el contingut d'una presentació 

2.1. Presentació (estils) 

 Mantenir un estil homogeni en tota la presentació (mateixa lletra, 
colors utilitzats, estructura, etcètera). Per facilitar aquesta tasca es 
recomana fer servir plantilles. 

 Comprovar que hi ha prou contrast entre el color del text i del fons. No 
es recomanen fons amb imatges o motius gràfics. 

 Fer servir l’alineació a l'esquerra. L'alineació centrada pot dificultar la 
lectura. 

 No basar informació només en el color. Les persones amb 
discapacitat visual o problemes visuals pot ser que no percebin 
aquesta semàntica i tinguin dificultats per comprendre la informació 
esmentada. En cas d'utilitzar el color, cal afegir-hi elements 
redundants que permetin identificar-lo també (per exemple un 
subratllat). 

  Com ja s'ha comentat en una altra documentació relacionada (Moreno, 
L., 2006) (Moreno, L., 2011 c) cal fer servir tipografies Sans Serif o 
altres que no porten cap tipus de terminació. 

 Utilitzar una mida de font prou gran, per exemple, una Arial amb una 
mida propera a 28 punts pot ser una bona opció que facilita la 
lectura en les projeccions. 
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 Intentar no fer servir més de dos o tres colors a cada 

diapositiva. 2.2. Contingut 

  Intentar ser clars i breus en la presentació: no sobrecarregar 
cada una de les diapositives amb massa informació. 

  L'ús de multimèdia (imatges, diagrames, gràfics, taules, etcètera) 
pot ser enriquidor, tanmateix s'ha d'utilitzar només si facilita la 
comprensió. Han de ser gràfics, diagrames, taules senzilles i amb 
dades clares, moltes dades n'impedeixen la lectura. No és 
recomanable més d'un element multimèdia d'aquest tipus per 
diapositiva. Cal assegurar alternatives a aquests continguts, 
oralment descriure'ls de tal manera que no hi hagi pèrdua de 
semàntica respecte al canal visual (això en l'elaboració digital s'ha 
de correspondre amb transcripcions d'aquests elements). 

  Si la presentació inclou vídeos amb so, s'han de subtitular, i de la 
mateixa manera, audiodescriure'ls amb la informació visual. 

  Incloure notes, ja que a aquest contingut s'hi pot accedir amb 
productes de suport. 

2.3. Estructura 

  Començar amb una introducció i a continuació un índex de 
continguts per seguir. Procurar no aportar més d'una idea per 
diapositiva. 

  Intentar proporcionar un ordre dels elements (jerarquia) dins una 
diapositiva en el canal visual, d'esquerra a dreta. La informació s'ha 
de seqüenciar des de la cantonada superior esquerra fins a la 

inferior dreta. Aquest ordre s'ha de transmetre de manera oral, per 
exemple: "En primer lloc... " "que comprèn els següents...., "a 
continuació...", etcètera. 

3. Alguns consells per a la comunicació oral 

  Parlar vocalitzant. Utilitzeu una intensitat de veu normal. Si crideu, 
per a una persona sorda pot semblar que esteu enfadat. Procureu 
utilitzar un ritme moderat. No abuseu dels gestos. 

  Facilitar la comprensió: expressar-se amb claredat, feu servir 
frases curtes i correctes i vocabulari senzill, si hi ha tecnicismes o 
paraules inusuals, expliqueu-los. 

Comentado [J1]: Alerta 
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 En activitats de discussió: comenceu situant de manera breu el tema 
que tractareu, no canvieu d'un tema a l'altre sense avisar 
prèviament. 

  Quan us trobeu una persona cega, identifiqueu-vos com més aviat 
millor. Si voleu comunicar-vos amb ella, feu-ho directament perquè 
vegi que us hi referiu (utilitzeu el seu nom, feu un lleu contacte amb 
el braç, etcètera). 

 No feu gestos que no puguin ser advertits per persones cegues, ni 
utilitzeu paraules que no transmetin característiques sensorials com 

ara "aquí", "allà", "això", "allò"... És millor "a la teva esquerra", "a 
la dreta", "darrere teu", etcètera. 

 Per a les persones amb sordesa, no comenceu a parlar si no esteu 
segur que us paren atenció. Per cridar la seva atenció podeu fer un 
gest, un lleu toc a l'espatlla o l'avantbraç. 

 En cas de persones amb discapacitat auditiva que accedeixen a 
lectura labial és important que la persona pugui veure el vostre 
rostre amb claredat, situar-se de front, amb una distància d'entre 
mig metre i un metre i, preferiblement, a la seva mateixa altura. 
Eviteu accions com ara girar-vos, posar-vos les mans davant de la 
boca, etcètera. 
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