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1.Correus electrònics accessibles  

Un mail/butlletí deu ser accessible per a tothom. Un disseny senzill possibilita la 

comunicació a totes les persones independentment de la seva discapacitat o no 

o de les característiques tècniques del seu dispositiu. 

Algunes consideracions: 

-Les imatges haurien d’estar disponibles per a ser descarregades des d’un 

servidor. 

-Cal pensar en el missatge del correu com alguna cosa que pugui ser 

compresa sense imatges, ja que hi haurà usuaris/es que no les activaran i 

d’altres que no les poden veure. 

- Els atributs “alt” per a les imatges poden ser útils. Per què? Alguns usuaris/es 

bloquegen les imatges de forma predeterminada, I l’atribut “alt” pot donar una 

pista de què comunica la imatge. Fomenta la interacció. Per als usuaris/es de 

lectors de pantalla els atributs “alt” de les imatges informatives seran 

imprescindibles per a conèixer el seu contingut. 

-Els “alt” no seran necessaris  per a les imatges decoratives. 

-És necessari usar colors amb el suficient contrast que permeten arribar sense 

problemes als usuaris/es amb baixa visió. Ull!! amb el color de fons dels 

butlletins. 

-No facis servir massa els gràfics i imatges, incrementa el pes del correu i 

dificulta el lliurament i l’accessibilitat. 

-Evita disenyar el correu tot com una imatge, ja que els filtres dels proveïdors 

de e:mal ho etiqueten com a spam. Procura hi hagi text en html per a que sigui 

accessible. 

-Contingut clar i senzill. La mitja per llegir un correu és de 1,4 segons. Posa 

l’objectiu del correu electrònic en el primer paràgraf i que aquest tingui interès i 

es pugui llegir d’una ullada. 

-   Ofereix sempre una versió de text sense format en el tu correu, sense 

importar-te l’atractivitat de la plantilla html. Alguns usuaris/es tenen aplicacions 

no compatibles con la prestació de missatges de correu electrònic i això suposa 

una versió alternativa de text sense format. 

-Amb freqüència adjuntem massa arxius en els nostres correus sense 

preguntar-nos si és necessari. 



  

Departament d’Internet 

2 
 

- “Si no podeu visualitzar correctament aquest correu, vagi a aquest enllaç per 

a visualitzar-lo en el seu navegador”, aquest enllaç deuria redirigir l’usuari/a a la 

versió accessible del correu/butlletí penjada al servidor. Mai deurà redirigir a 

una imatge, donat que no seria accessible. 

-Si envíes un PDF adjunt, procura sigui accessible, o un Word, etc. 

-Si l’adjunt és una imatge ( invitació, tríptic, cartell, etc) proporciona la 

informació bàsica del mateix en el cos de l’email: event, dia, hora, etc. 

-Si adjuntes un arxiu avisa al destinatari a l’assumpte o cos del missatge per a 

que decideixi si obre o no el document. 

-Evita estructures complexes com taules, són difícils per  navegar i molt 

dificultoses per a usuaris/es de lectors de pantalles. 

2. Criteris bàsics per a l'accessibilitat de continguts  

2.1.Imatges i vídeos 

Aporteu textos alternatius clars a les diverses imatges del lloc, no repetiu 

informació que ja s'ofereix de manera textual a la pantalla i utilitzeu alt=”” per 

als gràfics que no aportin informació o funcionalitat. 

Per a la validació d'aquest criteri, s'han de repassar totes les imatges de la web 

testant si les alternatives textuals es corresponen amb la imatge. Per exemple: 

1. Imatges simples. És necessari descriure la composició de la imatge. 

2. Imatges amb contingut textual. És necessari indicar el contingut complet. 

3. Imatges amb contingut textual i funció d'enllaç. S'ha d'indicar el contingut 

textual i la funcionalitat (p. ex. Figura 1: "Logotip d'Ajuntament de Barcelona, 

vés a pàgina inicial".  

4. Quan la imatge no transmeti informació, se seguirà mantenint l'atribut 

"alt" però com a decoratiu (alt=” “). 

Aporteu els textos necessaris perquè les imatges incorporades siguin 

compreses pels usuaris que naveguin utilitzant productes de suport. Les 

imatges amb mera funció decorativa o que aportin la mateixa informació oferta 

mitjançant text, han de portar alt=””. 

Important: l’atribut "alt" sempre ha d'acompanyar les imatges. Si són 

decoratives queda buit “” i si són informatives s'ha d'omplir amb una 

petita frase que en sintetitzi la funció o el que s'hi transmeti. 
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L'atribut "alt" informatiu s'ha d'escriure en cada idioma. 

Els enllaços que van acompanyats d'imatges han de portar un text identificatiu, 

o bé en el mateix vincle o a l'etiqueta alt de la imatge que l'acompanya. Si no 

porta aquest text, el lector de pantalla que utilitzen, per exemple, les persones 

cegues, els llegirà la ruta de la imatge, amb la qual cosa no coneixeran la 

funcionalitat del vincle. 

Per a exemples i més detalls sobre la utilització dels atributs "alt" visiteu: 

HTML5: "Techniques for providing useful text alternatives" 
http://www.w3.org/TR/html-alt-techniques/ 

 

2.2. Xarxes socials  

Tenir en compte alguns criteris bàsics abans de publicar continguts a les xarxes 

pot ajudar que aquests siguin accessibles per a més públics. 

2.2.1. Als vídeos  

El subtitulat o la transcripció dels àudios de vídeos curts en línia, ja no és difícil 

gràcies a YouTube i altres serveis gratuïts.  

El subtitulat o la transcripció de l'àudio és imprescindible per a les persones 

sordes. 

YouTube, Dailymotion, Vimeo i altres plataformes permeten introduir, també, 

descripcions escrites que poden resumir (a tall de petita audiodescripció) el 

contingut visual del vídeo. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona es podria 

introduir, en la descripció esmentada, el text de la notícia que fa referència al 

vídeo concret. 

Les persones amb discapacitat visual poden conèixer, així, el contingut que no 

els és accessible. 

Els vídeos han de tenir un títol descriptiu. 

2.2.2. Als tuits:  

• Limitar el nombre d'etiquetes. 

• Col·locar les etiquetes al final del tuit. 

• Evitar al màxim els acrònims i les abreviatures.  

• Descriure breument el contingut de les imatges adjuntes al tuit, 

especialment les informatives.  

http://www.w3.org/TR/html-alt-techniques/
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2.2.3. A Facebook, LinkedIn, Flickr,  etcètera:  

-Descriure breument les imatges informatives que es publiquen, especialment 

cartells, etcètera. 

-Imprescindible transmetre amb text (no només imatge) les dades de 

convocatòries, esdeveniments, etcètera. 

-Descriure les imatges en les quals s'etiqueta persones (perquè els usuaris que 

no les vegin puguin decidir si volen continuar-hi etiquetats). 

2.2.4. Enllaços textuals  

-Els enllaços que s'introdueixin han de tenir un text que pugui ser comprès fora 

de context, mai no han de ser simplement frases com "vegeu-ne més", "més 

informació" o simplement el signe +. 

-Tampoc no es podran utilitzar expressions com "punxa aquí".  

-Els usuaris de lectors de pantalla revisen els webs, en molts casos, llegint les 

seves llistes d'enllaços i si aquests no aporten informació contextual no podran 

conèixer quin és el seu destí. 

-Sempre que els enllaços obrin en finestra nova s'ha d'advertir. 

-Si l'enllaç és gràfic (conté una imatge) la informació d'"obre en finestra nova" 

es pot introduir en l'atribut “alt”> d'aquesta, no al "title". 

-L'atribut "title" mai ha de contenir informació essencial de l'enllaç, ja que molts 

lectors de pantalla no ho llegeixen per defecte.  

2.3. Documents excels accessibles 

A partir d’Office 2010 s’inclou una nova eina per a comprovar l’accessibilitat 

dels documents Excel. 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/comprobar-si-existen-problemas-de-

accesibilidad-HA010369192.aspx?CTT=5&origin=HA102013545 

Algunes consideracions per a fer documents Excel accessibles  

- Seleccionar i marcar l’idioma del document 

- Donar un nom únic a cada pestanya del document 

- Marcar els encapçalaments de fila i columna com a tals, seleccionant el 

contingut com una taula i determinant els seus encapçalaments.  

Exemple:  

Afegir a la primera cel·la de la taula la fórmula “TitleRegion1.a2.L60.1” 

en la que “a2” és la cel·la on  comença la taula i “L60” seria la cel·la on 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/comprobar-si-existen-problemas-de-accesibilidad-HA010369192.aspx?CTT=5&origin=HA102013545
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/comprobar-si-existen-problemas-de-accesibilidad-HA010369192.aspx?CTT=5&origin=HA102013545
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acaba la taula. D’aquesta manera els usuaris de lectors de pantalla 

podrán saber sempre a quina columna i fila pertany la cel·la on s’estan 

movent. 

- Titular la taula. 

- Afegir una petita descripció de la taula. 

- Fer servir el color automàtic per a les fonts i sempre cel·les a sense fons. 

- Intentar combinar cel·les el mínim possible. 

- Evitar l’ús de cel·les en blanc per a donar format 

- Evitar les imatges flotants. 

- Afegir textos alternatius a les imatges, objectes  i gràfics. Si és 

necessari, afegir més información al camp “Descripció”. 

Per a més informació podeu consultar el web de Microsoft: 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/crear-libros-de-excel-accesibles-

HA102013545.aspx 
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