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RECOMANACIONS PER A  
 TEXTOS ACCESSIBLES IMPRESSOS 

  
 
 

Tipus de lletra 
 
Es recomana utilitzar lletres senzilles i sense ornaments, tipus “Arial” o “Verdana”, 
tot i que també poden utilitzar-se aquelles que tenen terminacions finals com la 
“Times New Roman”. 
 
No es recomanen les itàliques, obliqües o condensades. 
Els números s’ajustaran a les mateixes característiques. 
 

Mida de la font 

 

S’utilitzaran fonts de 12 i 14 punts.. 

 
Grossor 

 

El tipus normal o semi-negreta és més adequat que la negreta. 
Per ressaltar algun punt d’interès poden intercalar-se la negreta i la 

normal. 

 
Estil d’escriptura 

 

Només s’utilitzen majúscules en paraules curtes i amb preferència per a 
títols, senyals.  

 
Espai entre lletres 

 
Es recomana que sigui ¼ de la  alçada de la lletra. 

  
Espai interlineat 

 
La separació estarà en relació amb la font i mida utilitzada. L’espai 
interlineat serà aproximadament un 25-30% de la mida. 
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Longitud de línia 

 

Entre 70–90 caràcters. Les línies que són massa llargues o massa curtes 
produeixen fatiga ocular; aquestes es permeten quan s’escriuen en 

columnes. 
 

Columnes 

 
La separació entre una i l’altra serà clara i marcada, sense estar massa 

pròximes ni separades entre elles. No s’han d’intercalar imatges entre 
elles. 

 
Paràgrafs 

 
Els paràgrafs seran curts i amb termes concisos, separats uns dels altres 

amb una línia d’espai. 
 

Contrast  

  

El color del paper i de la tinta oferirà el millor contrast possible. Per 
exemple color blanc o groc de paper i tinta negra proporcionen bon 

contrast. 
 

Paper 
 

El paper hauria de ser mate. El grossor deu impedir que la impressió 
d’una pàgina interfereixi en la lectura de les paraules escrites en l’altra. 

Es deu evitar l’ús de dibuixos com a fons de text. 
 

 
Distribución a la página   

 
TÍTOLS 

 
La informació es presentarà en lletra gran i clara. Si es tracta 

d’una publicació sempre s’ubicarà en la mateixa part de la pàgina. 
S’impressionarà sobre un fondo blanc i amb tinta obscura, negra, 

blau marí o granat. 
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FOTOGRAFÍES 

 
Seran senzilles i clares. Es veuen millor aquelles que presenten un 

bon contrast entre el fons i la imatge de les mateixes. 

 
 

No s’utilitzaran intercalades entre el text, sent més recomanable 
que se situïn a la dreta del mateix, si es col·loquen al costat 

esquerre del text, aquest es mantindrà justificat a la seva part 
Esquerra. 

 
 Si en lloc de fotos s’utilitzen dibuixos, esquemes, etc. Es 

procurarà que aquests estiguin realitzats amb traços senzill i 
gruixuts, amb poc detalls i sobre un fons sense imatges. 

 
 

TEXTOS 

 
No són recomanables textos que no estén escrit en horitzontal. 

 

Es tindrà en compte la seva justificació a l’esquerra, doncs això 
ajuda a trobar el principi de la línia. Si es justifica tot el text es 

procurarà que els espais entre paraules siguin regulars, doncs pel 
contrari es preferible no fer-ho. 

 
Si es tracta de publicacions voluminoses, es tindrà en compte que 

el marge central deu ser major que en una publicació estàndard, 
doncs la lectura amb ajudes òptiques,  com pot ser una lupa, fa 

que les paraules que estiguin a la part interna propera a 
l’enquadernació, perdin el seu enfoc i nitidesa si estan molt 

properes al cosit. 
 

PUNTS A RESALTAR 
 

Es recomanable utilitzar senyals, símbols, distintius, icones etc per 
ressaltar aquells aspectes d’interès o inicis d’apartats. 

 

 
 


