
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament accessible 
Guia d’ús de l’assistent en accessibilitat web 

  



1. Introducció 

L'objectiu d'aquest document és explicar les funcionalitats que l'usuari pot utilitzar en el 

portal del Parlament a través de la plataforma inSuit®. 

L’assistent proporciona accessibilitat i usabilitat web des del núvol de forma senzilla, 

sense necessitat de modificar la pàgina web, de manera gratuïta per a l'usuari i des de 

qualsevol ordinador connectat a Internet. Es basa en els continguts de la pàgina web, 

afegint una capa d'accessibilitat basada en els estàndards promulgats per la W3C, per 

adaptar-se de la millor manera a les característiques, contingut i estructura del portal. 

 

1.1. Què aconsegueix aquesta funcionalitat? 

L’assistent ofereix un conjunt d'eines que permeten una navegació més accessible, 

usable i adaptada a les preferències de cada persona. 

Això fa possible i millora la navegació per a persones amb diferents discapacitats, com 

per exemple: 

- Disminució o manca de visió. 

- Dificultat o manca de mobilitat en mans i braços, fins i tot quan estan combinades 

amb dificultats per a la parla. 

També fa més senzill navegar per a gent gran, amb dificultats per a la lectura o amb 

poques capacitats digitals. 

 

2. Primers passos 

2.1. Pestanya d'activació de l’assistent 

Quan s’accedeix a una pàgina que té instal·lat el servei de inSuit®, al lateral dret de la 

pantalla apareixerà una pestanya per activar la solució (Vegeu figures 1 i 2). 

 

Figura 1. Pantalla que mostra la posició de la pestanya que permet activar l'accessibilitat 



 

Figura 2. Format pestanya "ACTIVAR ACCESSIBILITAT" inSuit 

 

En alguns casos (pocs), la pestanya no apareixerà i per activar el servei hem de buscar 

a la web l'enllaç habilitat amb aquesta finalitat. 

 

2.2. Configuració del servei. 

Quan activem el servei inSuit per primera vegada, ens apareixerà un petit tutorial per 

explicar les característiques bàsiques de la solució (Vegeu figura 3). 

 

 

Figura 3. Pantalla de benvinguda al tutorial de navegació accessible d’InSuit 

 

Per defecte, s'activarà la lectura de la pàgina i la navegació amb teclat. A continuació, 

expliquem com configurar les diferents opcions de navegació accessible. 

 

  



3. Conceptes 

3.1. Mode navegació 

Per seleccionar o canviar la forma d'interactuar amb la pàgina, utilitzeu el selector de 

mode de navegació a la barra inferior. També podeu utilitzar la tecla "F10" per 

seleccionar o canviar la manera de navegació (vegeu figura 4). 

 

 

Figura 4. Pantalla que mostra la posició del selector de mode de navegació  

 

Amb la navegació accessible els diferents enllaços i àrees de les pàgines s'etiqueten amb 

números. L'objectiu és poder navegar per la pàgina a través d'aquests números de forma 

àgil (vegeu figures 5 i 6). 

 

Figura 5. Exemple d'etiquetes numèriques i àrees definides 



 

Figura 6. Exemple d'etiquetes numèriques que permeten l'accés als enllaços 

 

3.2. Mode lectura 

Per activar o desactivar la lectura de la pàgina, utilitzeu la icona "altaveu" o la tecla 

"F12". Per augmentar o disminuir el volum de lectura, utilitzeu les tecles més "+" o 

menys "-". 

Per modificar la velocitat de lectura, premeu la tecla "control" i, sense deixar-la anar, 

utilitzeu les tecles més "+" o menys "-" (vegeu figura 7). 

 

Figura 7. Posició i estat de la icona de l'altaveu 

 

3.3. Ajuda 

Per accedir a l'ajuda, seleccioneu la icona "interrogant" o premeu la tecla "F1". 

És important saber que la informació que apareix a "Ajuda" correspon a la manera de 

navegació que estigueu utilitzant en aquest moment. Si voleu conèixer com funciona o 



com són les ordres en un altre tipus de navegació, haureu de seleccionar aquest tipus 

de navegació abans d'accedir a l'ajut (vegeu figura 8). 

 

 

Figura 8. Pantalla que mostra la posició i la forma de la icona d'ajuda 

 

3.4. Desactivar l’assistent 

Per finalitzar la navegació accessible utilitzeu la icona de la "X" o la tecla d’"escapament". 

Podreu tornar a activar el servei accedint a l'enllaç a l’assistent habilitat a la web (vegeu 

figura 9). 

 

Figura 9. Pantalla que mostra la posició de la icona "creu" 

 

 

 

  



4. Tipus de navegació 

4.1. Navegació amb teclat 

Aquesta opció permet navegar mitjançant el teclat sense necessitat d'utilitzar el ratolí. 

- Ajuda a: persones invidents (combinat amb la lectura de pàgina), amb falta de mobilitat 

fina de la mà (per problemes neurològics o malalties degeneratives com el Parkinson), 

persones amb dificultats per a l'ús del ratolí (baixa competència digital, ancians, etc.),  

persones amb contraindicació o dolors en l'ús de l'ratolí (per exemple, per problemes 

d'esquena i espatlla) i persones que simplement prefereixen el teclat al ratolí. 

4.2. Ordres de veu 

L'usuari pot parlar a la web per navegar mitjançant senzills comandaments utilitzant un 

micròfon, sense utilitzar les mans. 

- Ajuda a: persones amb paràlisi o absència de membres superiors, persones amb dolors 

en fer moviments de les mans o els braços, o qualsevol que prefereixi parlar-li a la web 

per navegar mentre utilitza les mans per a una altra activitat. 

4.3. Navegació amb sons 

L'usuari pot navegar emetent qualsevol tipus de so utilitzant un micròfon, sense 

necessitat d'utilitzar les mans ni de vocalitzar ordres, mitjançant un escombrat de les 

opcions disponibles. 

- Ajuda a: persones amb paràlisi o absència de membres superiors i que, a més, no 

poden vocalitzar ordres. 

4.4. Navegació senzilla amb botons 

Permet navegar mitjançant el ratolí utilitzant elements visuals destacats i botons virtuals 

que centren a l'usuari, simplifiquen i ajuden a la navegació. 

- Ajuda a: persones amb deficiències mentals, dèficit d'atenció o dèficit cognitiu, fins i 

tot quan aquest és temporal (depressió, alcoholisme). 

4.5. Navegació amb polsador 

Navegació utilitzant qualsevol tecla del teclat com un únic polsador, mitjançant un 

escombrat de les opcions disponibles. 

- Ajuda a: persones amb una discapacitat motriu severa que únicament poden moure 

alguna part del seu cos. 

4.6. Navegació per visió reduïda 

Navegació optimitzada per a persones amb visió reduïda, que aporta textos nets i permet 

ajustar la mida de lletra i la combinació de contrast i color. 

- Ajuda a: persones amb visió parcial o daltonisme i persones amb dèficit d'atenció o 

dèficit cognitiu. 

4.7. Optimitzat per a ajudes externes 

L'usuari utilitza el seu propi dispositiu d'ajuda a la navegació, amb les potents millores 

d'accessibilitat i usabilitat afegides per la solució. 



- Ajuda a: persones que tenen dispositius maquinari o programari instal·lats en el seu 

ordinador, adaptats a les seves necessitats. El web es presenta en aquests dispositius 

en una versió millorada que facilita la navegació. 

 

5. Passos inicials amb els tipus de navegació 

Aquest apartat té com a objectiu explicar els comandaments més utilitzats en les 

diferents maneres per poder navegar amb l’assistent de forma bàsica. Per conèixer més 

a fons tota la funcionalitat, et recordem que pots accedir a l'ajuda en qualsevol moment, 

seleccionant la icona "interrogant" o prement la tecla "F1". 

5.1. Navegació amb teclat 

Hi ha una sèrie d'ordres comunes en la "navegació amb teclat" per als diferents usos 

(navegació, formularis, multimèdia o lectura de PDF). Els més importants són: 

Per anar al següent / anterior element (pàgina en un PDF): Premeu la tecla "tabulador" 

/ majúscules + "tabulador". 

Per pujar / baixar a la pàgina web: Premeu la tecla de fletxa amunt / avall. 

Per introduir una pausa / reprendre la locució en un vídeo o àudio: Premeu la barra 

d'espai. 

Per anar a la pàgina anterior: Premeu la tecla d'esborrar (backspace). 

Per sortir de l'àrea actual o abandonar un vídeo / àudio: Premeu la tecla del punt. 

A continuació, detallem alguns comandaments més específics: 

5.1.1. Navegació 

Premeu un número per anar a l'àrea o a l'enllaç amb aquest número. 

5.1.2. Formularis 

En una casella de verificació, botó d'opció, llista desplegable o grup d'opcions, premeu 

la barra d'espai per seleccionar l'opció ressaltada. 

En una llista desplegable o un grup d'opcions, premeu la tecla fletxa amunt / avall per 

ressaltar l'opció de dalt / baix. 

En un formulari premeu la tecla “fi” per sortir del formulari sense enviar-lo. 

5.2. Ordres de veu 

Seguidament, detallem les ordres més importants en el tipus "Ordres de veu" per als 

diferents usos (navegació, formularis, multimèdia o lectura de PDFs): 

Per obrir o tancar la finestra d'ajuda: digueu 'ajuda' o 'ajudeu-me'. 

Per aturar o activar la lectura: digueu 'aturar' o 'iniciar la locució' 

Per anar al següent / anterior element (pàgina en un PDF): digueu 'següent' o 'següent 

element' / 'anterior o element anterior'. 



Per pujar / baixar a la pàgina web o desplegable d'un formulari: digueu 'dalt' o 'pujar' / 

'baix', 'baixar' o 'baixa'. 

Per anar a la pàgina web anterior: digueu 'pàgina prèvia', 'pàgina anterior' o 'pàgina 

precedent'. 

Per sortir de l'àrea actual o abandonar un vídeo o àudio: digueu 'tornar', 'torna', 'enrere' 

o 'veu enrere'. 

A continuació, detallem alguns comandaments més específics: 

5.2.1. Navegació 

Digueu 'principal' per anar a l'àrea principal. 

Digueu un número per anar a l'àrea o a l'enllaç amb aquest número. 

5.2.2. Formularis 

En una casella de verificació, botó d'opció, llista desplegable o grup d'opcions, digueu 

'selecciona' o 'seleccionar' per seleccionar l'opció ressaltada. 

En un formulari, per omplir un camp de text es pot triar entre diverses maneres 

d'introducció. Cada manera d'introducció conté diferents paraules que han de ser dites 

per poder ser escrits en el formulari el caràcter, número o símbol desitjats. En l'ajuda 

estan definits cadascun dels ordres. 

En un formulari digueu 'sortir' per sortir-ne sense enviar-lo. 

5.2.3. Multimèdia 

Digueu 'alt', 'parar' o 'para' per aturar un vídeo o àudio. 

5.3. Navegació senzilla amb botons, amb sons o amb polsador. 

Les maneres "navegació senzilla amb botons", "navegació amb sons" i "navegació amb 

polsador" utilitzen els mateixos ordres per als diferents usos (navegació, formularis, 

multimèdia o lectura de PDF). La diferència entre ells rau en la manera en què selecciona 

la comanda, com explica el punt 4 "Tipus de navegació". Les comandes més importants 

són: 

Per obrir o tancar la finestra d'ajuda seleccioneu  

Per anar a l'element següent seleccioneu  

Per pujar o baixar a la pàgina web, PDF o formulari, seleccioneu    o 

Per anar a la pàgina anterior seleccioneu   

Per sortir de l'àrea actual o abandonar un vídeo, seleccioneu   

 

A continuació, detallem alguns comandaments més específics: 

 

  



5.3.1. Navegació 

Per anar a l'àrea principal de la pàgina, seleccioneu  

Per anar a l'àrea o a l'enllaç amb aquest nombre, seleccioneu  

Per mostrar els números de les opcions següents o precedents, seleccioneu  

 

5.3.2. Formularis 

Per ressaltar una opció en una casella de verificació, botó d'opció, llista desplegable o 

grup d'opcions, seleccioneu   

 

5.3.3. Multimèdia 

Per pausar / reprendre un vídeo o àudio, seleccioneu  

 

5.3.4. PDF 

Per anar a la següent / anterior pàgina del PDF, seleccioneu  

 

5.4. Navegació per visió reduïda 

La "Navegació per visió reduïda" per adaptar la navegació, els formularis, els arxius 

multimèdia o la lectura de PDF a les necessitats o preferències dels usuaris utilitza les 

opcions següents: 

Per canviar l'esquema de color, seleccioneu  

Per augmentar o reduir el zoom, seleccioneu  

 

5.5. Optimitzat per a ajudes externes 

Per utilitzar l’assistent en el tipus "Optimitzat per a ajudes externes", les ordres més 

necessàries són: 

Per anar a la caixa d'adreces: premeu la tecla F6 

Per anar al següent / anterior element (pàgina en un PDF): premeu la tecla "tabulador" 

/ majúscules + "tabulador" 

Per pujar / baixar a la pàgina web: premeu la tecla de fletxa amunt / avall. 

Per anar a la pàgina anterior: premeu la tecla d'esborrar (backspace). 

Per sortir de l'àrea actual o abandonar un vídeo / àudio: premeu la tecla del punt. 

A continuació, detallem alguns comandaments més específics: 

 

  



5.5.1. Navegació 

- Premeu la tecla T per mostrar les àrees d'aquesta pàgina. 

- Premeu la tecla M per anar a l'àrea principal d'aquesta pàgina. 

- Premeu la tecla "Enter" per entrar a l'àrea seleccionada o anar a l'enllaç seleccionat. 

 

5.5.2. Formularis 

En una casella de verificació, botó d'opció, una llista desplegable o un grup d'opcions, 

premeu la barra d'espai per seleccionar l'opció ressaltada. 

En un botó de grup, llista desplegable o un grup d'opcions, premeu la tecla fletxa dreta 

/ esquerra per ressaltar l'opció següent / anterior. 

En un formulari premeu la tecla “Fi” per sortir-ne sense enviar-lo. 

 

5.5.3. Multimèdia 

Premeu la barra d'espai per aturar o reprendre un vídeo o àudio. 

 

6. Altres ajudes  

En el punt anterior s'ha vist que l’assistent no només ofereix ajudes tècniques als usuaris 

per navegar de manera adaptada a les seves necessitats i preferències, sinó que també 

presenta ajudes per poder completar formularis, executar arxius multimèdia i llegir PDF. 

La millor manera d'aprendre amb detall com utilitzar cadascuna d'aquestes opcions és 

accedint a l'ajuda en manera de navegació de què volem conèixer el funcionament. 

(Vegeu figures 10 i 11). 

 

 

Figura 10. Pantalla que mostra la icona d'ajuda 



 

Figura 11. Pantalla d'ajuda a la navegació 

 

 

 


