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1. Recomanacions per fer el contingut accessible 

1.1. Idioma d'un document 

El fet d'indicar l'idioma del document es considera una pauta general 
d'accessibilitat aplicable a un document web (W3C, 2008), document Word, 
etcètera. Si en algunes parts del text, l'idioma canvia respecte al del 
document, també cal indicar-ho. 

És fonamental complir aquesta pauta perquè els productes de suport com 
ara un lector de pantalla puguin donar accés als continguts en l'idioma 
correcte als usuaris. 

El Word 2007 té mecanismes per detectar de manera automàtica els canvis 
d'idioma. Quan l'idioma d'un document ha estat definit i s'escriu una secció 
de text en un idioma diferent, aquest queda marcat. 

En un document Word, l'idioma del document per defecte es troba a la barra 
d'estat inferior tal com es mostra a la figura 1. 

 

Figura 1: Idioma del document a la barra d'estat 

Per canviar l'idioma d'un document cal anar a la barra de menús a "Revisió" 
(figura 2) i seleccionar la funció "Definir idioma". 
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Figura 2. - Menú "Revisió", opció "Definir idioma" 

Quan se selecciona "Definir idioma", s'obre un petit menú "Idioma", tal com 
es mostra a la figura 3. S'hi pot seleccionar l'idioma del document base i 
també es poden fer canvis d'idioma seleccionant les parts del text que se 
sàpiga a priori, o que el Word hagi detectat que estan en un idioma diferent. 

 

Figura 3. - Menú "Idioma" 

1.2. Font i característiques 

Amb relació al format de font del text, és convenient utilitzar mides de font 
d'entre 12 i 18 punts, sobretot quan és probable que el document 
s'imprimeixi. 
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Utilitzeu les fonts de tipus normal, eviteu l'ús de la cursiva. Si s'utilitza la 
negreta per emfasitzar el text, cal fer-ho amb moderació. 

Utilitzeu tipus de fonts estàndard amb caràcters clars, en què sigui fàcil 
reconèixer i distingir majúscules de minúscules. Són recomanables les de la 
família Sans Serif (per exemple, Arial, Verdana). 

1.3. Imatge. Text alternatiu 

Sens dubte, un altre dels elements més importants que cal cuidar en fer el 
document accessible, és el fet que totes les imatges que hi hagi al document 
tinguin el seu text alternatiu corresponent. La informació que es vol 
transmetre amb una imatge també s'ha de passar per un altre mecanisme, a 
més del canal visual, per a les persones que no poden veure la imatge. 

Com a pautes d'accessibilitat general per aplicar a un contingut web (W3C, 
2008), document Word, document Power Point, etcètera, no s'han d'utilitzar 
imatges de text, excepte en casos especials, on és essencial aquesta imatge, 
com pot ser un logotip. Si la imatge és decorativa i no aporta informació, el 
text alternatiu es podria deixar en blanc. 

El text alternatiu ha de ser breu, tanmateix, en el cas que la imatge transmeti 
molta semàntica (gràfics, diagrama, etcètera) se n'ha d'oferir una descripció 
més llarga. 

Com a tècnica per ajudar a elaborar un text alternatiu breu es recomana 
pensar que s'està descrivint què representa una imatge determinada a algú 
que ho pregunta per telèfon. És important no fer supòsits semàntics quan es 
descriu la imatge i ser tan objectius com es pugui. 

Per definir el text alternatiu breu amb Word 2007, el procediment difereix en 
els casos que el document en ús sigui d'una versió de Word 2007 o anterior 
a 2007 (amb extensió ".doc" en comptes de ".docx"). El Word els obre en 
mode de compatibilitat i el procediment que cal seguir és el mateix que el 
que s'especifica per a Word 2003 en el cas de documents ".doc". S'ha de 
consultar el document (Moreno L., 2006) per a aquesta versió. 

D'altra banda, si el document obert és ".docx" de Word 2007, per afegir un 
text alternatiu a una imatge, cal seleccionar la imatge i accedir al seu "Menú 
contextual", que mostra una llista d'ordres relacionades amb un element 
imatge (figura 15). Per mostrar un menú contextual, cal fer clic a l'element 
amb el botó secundari del ratolí, o prement Majúsc. + F10 amb el teclat. 
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Figura 15. - Menú contextual d'element imatge 

Una vegada mostrat el "Menú contextual", seleccioneu l'opció "Mida" (figura 
15) i s'obrirà, en una petita finestra emergent, el menú "Mida" (figura 16). 
Aquest menú té dues característiques, una de les quals és "Text alternatiu" 
(figura 17). Seleccioneu aquesta última i incloeu el text alternatiu a la caixa 
de text que s'ofereix, tal com es mostra a la figura 17. 

 

Figura 16. - Menú "Mida" 
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En cas d'haver d'oferir una descripció llarga, el Word 2007 no aporta cap 
instrument per incorporar aquesta semàntica i cal fer-ho per altres 
mecanismes més propis de l'autor, com ara: 

 Incloure la descripció llarga al text normal referenciant la imatge. 

 Inserir un hipervincle al costat de la imatge que enllaci amb la 
descripció llarga situada en una part del document (podria ser en un 
annex al final on s'incloguin les descripcions llargues). Per no alterar 
l'ordre lògic de lectura, al final de la descripció llarga incloure un 
hipervincle que retorni a la imatge. 

 Oferir, juntament amb el document Word, un altre document universal, 
com ara un amb format ".txt", que inclogui totes les descripcions 
llargues de les imatges d'un document. 

Quan es descriu una imatge amb una descripció llarga, igual com en el text 
alternatiu breu, no s'hi han d'afegir supòsits semàntics. Per exemple en el 
cas d'una imatge amb un gràfic estadístic, no s'hi han d'incorporar anàlisis 
subjectives, sinó que s'ha d'intentar oferir la mateixa informació a què 
accediria una persona que pogués veure la imatge. 

1.4. Contrast 

Un altre punt important que cal destacar és triar correctament la combinació 
de colors de tots els elements del document, de manera que el contrast sigui 
adequat perquè les persones amb discapacitats visuals no tinguin problemes 
a l'hora de veure el document. Per al contrast de color de font i el fons, el 
més idoni és utilitzar text negre sobre un fons blanc. 

Per comprovar i avaluar si un contrast és adequat es recomana fer servir 
eines de contrast com Vision Australia, 2010. 

1.5. Estils 

Una pauta general d'accessibilitat aplicable a continguts web (W3C, 2008) i 
contingut en Word que n’afavorirà la comprensió és el fet de donar una 
estructura lògica per oferir el contingut de manera estructurada i amigable. 
Amb aquesta finalitat, cal definir grups de continguts principals o seccions, i 
assignar a cada una d'aquestes seccions  un encapçalament o "Títol 1" (en 
documents Word). Dins d’aquests es podrà definir una altra classificació de 
grup de continguts de segon nivell que seran "Títol 2", i així successivament. 
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D'altra banda, es pot donar a Títol 1, Títol 2, Títol 3, etcètera,  
característiques de presentació diferents, És el que s'anomena aplicar 
"estils" de paràgraf en Word. Als estils es defineix la mida, el color, etcètera. 

Aquesta opció es troba a Inici/Estils a la barra d'eines (figura 4). 

 

Figura 4. - Menú "Estils" 

És possible accedir-hi a través de l'accés ràpid "Alt + O + O, per accedir 
directament als estils, o "Alt + O + B per accedir al menú amb les diverses 
opcions (figura 5). 

 

Figura 5. - Accés ràpid al menú “Estils” 

1.6. Llistes numerades i amb vinyetes 

També és convenient l'ús de la numeració i les vinyetes sempre que vulgueu 
representar llistes d'elements. 

Si el text per incorporar és tipus llista, és important que es marqui així al 
Word (figura 6) tal com es detalla a continuació, i no amb altres símbols 
manuals com ara guions o asteriscs, ja que els productes de suport ho 
interpretaran com una sèrie de frases, però no com una llista d'elements 
textuals relacionats. Els elements com ara les llistes, les columnes –que es 
veuen a l'apartat 1.7– i les taules –que es veuran a l'apartat 1.8– són 
elements estructurals del document que en faciliten la comprensió, i per això 
és important utilitzar-los correctament. 

Hi ha dos tipus de llistes: la numerada, que Word anomena "numeració", i la 
sense numerar, que Word anomena "amb vinyetes". 
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Figura 6. - Menú "Numeració" (llista numerada) 

Aquesta opció es troba a Inici/Paràgraf/Numeració a la barra d'eines. 

 

Figura 7. - Localització del Menú "Numeració" en característica de "Paràgraf" 

És possible accedir-hi a través de l'accés ràpid "Alt + O + N" (figura 8). 

 

Figura 8. - Accés ràpid al menú "Numeració" 

Respecte a la llista no numerada o vinyetes, hi ha el menú "Vinyetes" (figura 
9): 

 

Figura 9. - Menú "Vinyetes" 



 Lourdes Moreno (Grup LaBDA), UC3M CESyA 

 10 

Aquesta opció es troba a Inici/Paràgraf/Vinyetes a la barra d'eines (figura 10). 

 

Figura 10. - Localització del menú "Vinyetes" a característiques de “Paràgraf” 

És possible accedir-hi a través de l'accés ràpid "Alt + O + Ñ". 

 

Figura 11. - Accés ràpid al menú "Vinyetes" 

1.7. Columnes 

Si el vostre document ha de contenir text en dues o més columnes, heu 
d'utilitzar l'eina de columnes que us proporciona Word (figura 12). 

 

Figura 12. - Menú "Columnes" 

 Per a alguns usuaris que accedeixen a la informació de columnes amb 
tecnologies de suport pot ser complex accedir-hi, per això només considereu 
el fet d'utilitzar-les si realment és necessari per al disseny del document. 
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D'altra banda, mai no heu d'usar tabuladors o taules per simular el text en 
multicolumna, ni separar les columnes amb amplis espais en blanc. 

Podeu accedir a aquesta opció a través de Presentació de la pàgina/Format 
de pàgina/Columnes a la barra d'eines (figura 13). 

 

Figura 13. - Localització del menú "Columnes" a característiques de "Format de pàgina" 
 

És possible accedir-hi a través de l'accés ràpid "Alt + C + J". 

 

Figura 14. - Accés ràpid al menú "Columnes" 

1.8. Taules 

Les taules són, sens dubte, elements en els quals haurem de posar una 
atenció especial, ja que són els que poden presentarmés problemes 
d'accessibilitat. S'han d'usar correctament les eines que proporciona Word 
per obtenir una accessibilitat acceptable. 

Podeu accedir a aquesta opció a través d'Inserció/Taules/Taula a la barra 
d'eines tal com es mostra a la figura 15. 

 

Figura 15. - Localització del menú "Inserció" a característiques del menú "Taules" 

És possible accedir-hi a través de l'accés ràpid "Alt + B + B". 
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Figura 16. - Accés ràpid al menú "Taules" 

Quan es fan servir taules, cal assegurar-se que són clares i estan ben 
estructurades. Un bon disseny facilitarà una millor comprensió de la 
informació inclosa per als productes de suport, com ara el lector de pantalla, 
ja que proporciona un context. 

Heu d'utilitzar taules únicament quan sigui necessari, i no simplement per 
motius visuals o de maquetació. A més, les taules s'haurien de llegir 
coherentment línia per línia. 

De la mateixa manera quan vulgueu tabular, cal que utilitzeu l'element 
"taula" de Word, tal com s'explicarà més endavant, i no text amb format per 
assemblar-se visualment a una taula utilitzant la tecla TAB o la barra 
espaiadora. Aquest text no s'interpretarà com una taula pels productes de 
suport. 

Una altra recomanació és no crear taules excessivament grans, si és 
possible haurien de cabre en una sola pàgina, ja que les taules dividides en 
diverses pàgines solen donar problemes d'accessibilitat. Si heu d'introduir 
una taula de més d'una pàgina perquè no teniu més remei, heu de repetir les 
capçaleres de la taula a cada pàgina i no dividir files en passar de pàgina. 

Sempre que sigui possible, dissenyeu taules simples, evitant combinar 
cel·les i tenir cel·les complexes que es divideixen en taules més petites. 

Sempre que sigui possible, utilitzarem només una fila de títols o 
encapçalaments. Els encapçalaments han de ser concisos i clars, que 
descriguin l'objectiu de la taula i com està organitzada. 

Pot ser adequat incloure, juntament amb la taula, un resum de la informació 
d’aquesta. Si s'utilitzen abreviatures, han de ser donades de manera 
extensiva o explicades al resum. 

1.9. Hipervincles 

Igual que les pautes d'accessibilitat per als continguts web (W3C, 2008), 
d'entre les recomanacions per als hipervincles en un document Word hi ha el 
fet de proporcionar-ne clarament el propòsit, sense ambigüitats, per tal de no 
confondre l'usuari ambsituacions com ara obertura de documents sense que 
s'ho esperi o fer-li perdre el punt del document on es trobava. 

El propòsit de cada hipervincle o enllaç pot ser determinat pel text de l'enllaç 

Comentado [J1]: Alerta amb el salt de línia 
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(àncora) o a través del text contextual o text que acompanya l'hipervincle. La 
primera opció és millor. 

S'han d'evitar enllaços amb un text del tipus "Llegiu-ne més" o "Més 
informació", perquè la destinació de l'hipervincle es podria deduir del context, 
però pot passar desapercebuda a alguns usuaris. 

1.10. Comprensió dels textos 

Cal elaborar el text amb claredat, sense desordre, intentar ser precisos i no 
utilitzar estructures gramaticals complicades: 

  Prescindir de paràgrafs de text dens. Hi ha algunes eines 
 (Standards-Schmandards,
 2010)(Jui 
cystudio, 2010) que poden ajudar a detectar si els textos presenten 
problemes de lectura. 

 Utilitzar frases curtes i senzilles. 

  Marcar un interlineat per distingir paràgrafs. 

 Utilitzar llistes amb vinyetes per simplificar els paràgrafs. 

 Si s'utilitzen abreviatures, donar-ne la forma estesa. 

  ... 

Com a recomanacions generals d'accessibilitat aplicables a documentació 
diversa com ara documents web (W3C, 2008), presentacions Power Point 
(Moreno, L., 2011), documents Word, etcètera: 

  No feu servir paraules i expressions que transmetin característiques 
sensorials com ara "la imatge més petita". La informació que s'ofereix 
perquè tothom la pugui entendre no hauria de dependre, només, de 
característiques sensorials. 

  De la mateixa manera, cal evitar transmetre semàntica únicament 
amb l'ús del color. El color no s'ha d'utilitzar com l'únic mitjà de 
transmetre informació visual. Exemples d'aquesta mala pràctica són 
incloure "segons el text destacat en vermell", o marcar a algú els 
canvis en un document destacant el text amb algun color. Per a 
usuaris amb discapacitat visual o dispositius de blanc/negre aquests 
matisos no es perceben. En lloc seu, a Word, utilitzeu l'opció de 
"Control de canvis". 

Comentado [J2]: Alerta el salt 

Comentado [J3]: Si no s’ha d’omplir, eliminaría aquest punt 
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1.11. Comprensió del document 

El bon ús i disseny d'elements vistos en aquest document en facilitaran la 
comprensió. Aquests han estat: 

  Una bona estructura lògica de grups de continguts, a través de la 
definició d'una jerarquia de títols o encapçalaments, marcant-ho a 
Word i associant-hi estils de presentació. 

  Utilitzar elements estructurals adequadament, com ara llistes, 
columnes i taules. 

A més, hi ha altres recomanacions fonamentals per millorar l’accessibilitat 
del document, per exemple: 

o Paginar. 

o Utilitzar salts de pàgina, i no passar de pàgina amb retorns. 

o Es recomana utilitzar plantilles, i que aquestes siguin accessibles. 

Per aconseguir aquest objectiu s'han d'aplicar tots els consell 
que es descriuen en aquest document. 

o Incorporar una taula de continguts per mostrar l'estructura lògica 

del document i facilitar la navegació pel document. 

o Incloure un títol al document. 

2. Avaluació de l'accessibilitat en un document Word 

Word 2007 no inclou una eina per a l'avaluació automàtica de l'accessibilitat, 
tot i que el nou Microsoft Office 2010, com a novetat, sí que en disposa d'una. 

A continuació es recomana, com a mètode informal, fer una revisió manual 
dels punts següents,els més importants, encara que la revisió completa seria 
la revisió manual de tots els aspectes esmentats a l'apartat 1 d'aquest 
document: 

 Incloure una taula de continguts de prova, per assegurar-se que tots 
els títols i encapçalaments han estat marcats amb Word a través de 
l'opció d'"Estils". 

 Imatges: 

o Verificar que totes les imatges tenen un text alternatiu, i aquest 

és adequat. 
o En el cas que una imatge requereixi una descripció llarga, 

verificar que s'ha inclòs i que el contingut és adequat. 
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o No utilitzar imatges de text, a menys que siguin essencials, com 

un logotip. 

 Taules, llistes i columnes ben dissenyades seguint 
les recomanacions que s'han donat. 

 Incloure l'idioma al document. 

Per tenir recursos que us ajudin a avaluar l'accessibilitat de manera 
automàtica, una opció és passar el document Word a format PDF (des de 
Word es pot guardar en format PDF). Així, a més de passar a un format més 
universal, ja que hi ha lectors de PDF lliures i gratuïts –a diferència de  Word, 
que és un programari propietari–, podeu comptar amb l'avaluació automàtica 
que us proporcionen eines d'Adobe PRO i ADOBE Professional d'ADOBE. 

Al document (Moreno, L., 2011 b) es descriu com convertir el document 
Word accessible a PDF accessible a través d'eines d'ADOBE, i de quines 
eines automàtiques d'accessibilitat  per ajudar en el procés d'avaluació es 
disposa. 

Finalment, cal ressaltar que, com en qualsevol producte o servei que es 
dissenyi a la societat de la informació, on s'inclouen els documents digitals, 
és important seguir un disseny centrat en els usuaris. Sempre que sigui 
possible, cal fer participar usuaris (amb i sense discapacitat) en el procés de 
disseny , i, en la fase d'avaluació, comptar amb usuaris amb discapacitat que 
confirmin que no han trobat barreres d'accessibilitat al document, o que les 
detectin, si n'hi hagués, per solucionar-les. 

3. Guardar un document Word que és accessible com un 
document PDF accessible 

Un document Word accessible es pot guardar en format PDF conservant les 
característiques d'accessibilitat incloses al document Word. El programari 
que es necessita és Microsoft Word a partir de la versió Office 7.0. 

Amb aquest procés obteniu un document en un format lliure per intercanviar-
vos amb altres persones, és una opció per als usuaris que no tinguin 
Microsoft Word pel fet de ser un format propietari. 

El procés que cal seguir és el següent: 

Anar al botó de l'Office, i seleccionar "Anomena i desa/ PDF o XPS”, tal com 
es mostra a la figura 17. 



 Lourdes Moreno (Grup LaBDA), UC3M CESyA 

 16 

 

Figura 17. - Accés a "Anomena i desa" en format PDF o XPS 

En seleccionar aquesta opció, s'obre una finestra emergent amb el menú 
"Publicar com a PDF o XPS", en aquest menú cal posar el nom que vulgueu 
posar al fitxer PDF que guardareu i indicar la carpeta de Windows on serà 
desat. A més, cal indicar que voleu que totes les característiques o 
propietats d'accessibilitat que tingui el document en format Word es 
conservin en el nou format PDF, per a això es fa clic al botó "Opcions" 
(vegeu la figura 18). 

 

Figura 18. - Accés a "Opcions " al menú "Publicar com a PDF o XPS" 

Una vegada fet això, tal com es mostra a la figura 19, s'obre una 
petita finestra emergent amb el menú d'"Opcions". Seleccioneu 
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com a activa l'opció d'"Incloure informació no imprimible/Etiquetes de 
l'estructura del document per a accessibilitat". A més, l'opció d'"Opcions 
PDF/Text de mapes de bits quan les fonts no estan incrustades" no ha 
d'estar seleccionada. Per últim, cliqueu "Acceptar" al menú d'"Opcions" i 
"Publicar" a "Publicar com a PDF o XPS". 

 

Figura 19. - Menú "Opcions" 

Com a observació, comentar que hi ha estudis recents que qüestionen 
l'accessibilitat dels documents PDF, encara que incloguin les 
característiques vistes, i que es recomana aprofitar els mateixos recursos o 
donar el mateix contingut en diversos formats (Ribera, M., 2011). 

4. Característiques d'accessibilitat en utilitzar Microsoft 
Word 2007 

A més dels punts comentats fins ara, relatius a com fer el contingut de Word 
accessible, Microsoft Word 2007 inclou algunes característiques 
d'accessibilitat segons la seva documentació oficial relatives a l'ús de l'eina 
Word. Les comentem a continuació (Microsoft, 2008): 

 Substitució de la barra d'eines tradicional per l'eina Ribbon (llistó) 
(figura 20). Encara que aquesta no és una de les característiques més 
relacionades amb l'accessibilitat, en moltes eines del paquet Office la 
barra d'eines s'ha substituït per l'eina Ribbon; una barra més 
avançada, el disseny de la qual està orientat a facilitar la localització 
de les ordres i tasques per executar mitjançant la seva Comentado [J4]: Alerta el salt 
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identificació per icones (icones comunes a totes les eines del paquet 
Microsoft). 

 

Figura 20. - Eina Ribbon (llistó) 

 Tecles ràpides i maneig a través del teclat. És possible manejar totes 
les ordres i funcionalitats de Word 2007 a través del teclat, ja sigui 
amb accessos ràpids o navegant pels menús. Per accedir al menú de 
l'eina Ribbon només és necessari prémer Alt, saltant d'opció en opció 
amb la tecla TAB; també és possible navegar-hi amb les fletxes i la 
tecla F6. Per executar cada una de les ordres a través del seu accés 
ràpid del teclat respectiu és necessari prémer Ctrl+Alt+"tecla".  
Aquesta última tecla és la que està associada a l'ordre esmentada. 

 Zoom. Eina que permet modificar la mida en la qual veureu el 
document. S'hi accedeix a través de l'eina situada a la part inferior 
esquerra de la pantalla o prement Ctrl + "roda del ratolí". 

 Creació de diagrames i gràfics sense necessitat de fer servir el ratolí. 
És possible crear gràfics i diagrames de tot tipus sense necessitat 
d'utilitzar el ratolí gràcies a l'eina SmartArt, que és accessible des del 
teclat i a través de productes de suport. 

 Creació de documents a través de la parla. Si es disposa de 
Microsoft Word 2007, amb algunes versions de sistema operatiu és 
possible manejar el programari a través del sistema de reconeixement 
de veu que proporciona el sistema operatiu esmentat. Això permet 
navegar a través dels menús i crear documents per mitjà de dictat 
sense necessitat d'utilitzar ratolí ni teclat. El sistema de reconeixement 
de veu està disponible en diversos idiomes, espanyol inclòs. 

 Barra de desplaçament, zoom, lectura automàtica. És possible fer 
zoom i desplaçament de manera automàtica gràcies a la configuració 
d'eines de maquinari com ara IntelliMouse de Microsoft. També és 
possible accedir a la lectura de textos i menús gràcies a Microsoft 
Narrator. 
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