
 

 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

PRESENTACIÓ  
 

Totes i tots nosaltres consumim i creem continguts digitals. Però no sempre 

són accessibles per a tot-hom. Especialment per a les persones amb alguna 

discapacitat. L’activitat proposada és una introducció a la creació de continguts 

digitals accessibles utilitzant editors de text, diapositives o l’editor Atto que 

incorpora Moodle 3. 

A la formació s’ofereixen pautes i orientacions pràctiques per a crear 

materials digitals accessibles o per a millorar l’accessibilitat dels continguts 

digitals ja creats. En aquest cuers t’introduiràs al concepte de discapacitat i 

altres termes relacionats. Coneixeràs com accedeixen a internet, i als recursos 

digitals, les persones amb diferents discapacitats segons les seves capacitats. 

Aprendràs a valorar l’accessibilitat de continguts digitals que hagis creat tu o 

altres persones i a aplicar millores fàcils i útils per tal d’evitar algunes de les 

barreres d’accessibilitat més comuns.  

El curs s’imparteix en modalitat semipresencial. Hi haurà dos sessions 

presencials de dos hores i mitja cadascuna. A part, les persones participants 

hauran de dedicar cinc hores de treball autònom per a realitzar activitats de 

seguiment i d’avaluació final. Disposareu de 30 dies des de l’inici del curs 

Les persones interessades en seguir el curs que no puguin assistir a les sessions 

presencials poden enviar un correu a  tarek.lutfi@urv.cat per tal de  buscar una 

alternativa. 

 
PROFI038 

Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents accessibles a 

persones amb discapacitat 

Títol 

activitat 

Accessibilitat. Introducció al disseny de materials docents 

accessibles a persones amb discapacitat. (4a Edició). 

Tipus 

d’activitat 
Curs semipresencial.  

Impartit 

per 
Servei de Recursos Educatius 

Hores Curs semipresencial de 10 hores. (5 presencials + 5 a distància). 

Adreçat a  Professorat i PAS. 

Idioma Català, castellà (impartició i documentació) i anglès (Documentació ). 
Places  15 places.  

Calendari 

Data d’inici: Divendres 11 de gener de 2019 (Campus virtual 

Moodle). 

Data de finalització: Dilluns 11 de febrer de 2019 (Campus virtual 

Moodle). 

Sessions presencials:  Divendres 18 de gener de 2019 de 10.00 a 

12.30 hores i divendres 8 de febrer de 2019 de 10.00 a 12.30 hores. 

Lloc:  Campus Catalunya. Aula de formació del CRAI i Entorn Virtual 

de Formació: Moodle. 
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OBJECTIUS 

 

 Compartir alguns conceptes clau relacionats amb l’accessibilitat digital. 

 Ser capaç de valorar a nivell bàsic l’accessibilitat d’un contingut digital 

creat per un mateix. (i per algú altre). 

 Ser capaç de millorar l’accessibilitat, a nivell bàsic, d’un contingut digital 

creat per un mateix o per algú altre. 

 Crear un contingut digital més accessible. 

 Comunicar propostes per a la millora de l’accessibilitat, a nivell bàsic, de 

continguts digitals. 

CONTINGUTS 

 Conceptes bàsics relacionats amb l’accessibilitat digital. 

 Principals barreres que dificulten l’accessibilitat als continguts digitals. 

o Accessibilitat de les imatges. 

o Estructura de continguts accessibles: Títols, encapçalaments i llistes 

accessibles. 

o Enllaços accessibles. 

o Taules de dades accessibles. 

 Recomanacions generals per a millorar l’accessibilitat digital. 

 Comprovació automàtica de l’accessibilitat. 

 Llista de comprovació de l’accessibilitat. 

MATERIALS 

Els materials estaran disponibles a l’espai Moodle del curs. 

La formació combinarà: 

 El treball presencial dels continguts bàsics per a que els i les participants 

puguin posar-los en pràctica en l’avaluació i millora de l’accessibilitat dels 

seus propis continguts. 

 El treball autònom dels i les participants a partir de l’avaluació i millora de 

l’accessibilitat dels seus propis continguts. 

 L’acompanyament en el procés d’aprenentatge dels i les participants en el 

curs. 

El treball autònom previst és d’unes 5 hores a dur a terme durant 30 dies. 

Les persones interessades podran disposar d’un servei d’assessorament 

personalitzat per a la millora de l’accessibilitat dels continguts docents de les 

assignatures que imparteixen. 

Per a fer ús d’aquest servei cal escriure a suport.campusvirtual@urv.cat indicant a 

l’assumpte: assessorament accessibilitat. 

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ  
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El curs s’avaluarà a partir de: 

 La participació activa en el desenvolupament del curs tant en la sessió 

presencial com en el temps previst de treball no presencial. 

 La realització d’una activitat de seguiment i una d’avaluació final en que 

caldrà revisar i millorar l’accessibilitat d’un contingut digital. 

Per superar el curs i obtenir la certificació caldrà: 

 Haver realitzat una activitat de seguiment i una d’avaluació final de les 

proposades en el curs. 


