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Descripció 

Totes i tots nosaltres fem servir activitats i recursos digitals creats amb les eines que ofereix el 

Campus Virtual creat amb Moodle. Però no sempre són accessibles per a tot-hom. Especialment 

per a les persones amb alguna discapacitat o diversitat funcional.  

Aquest webinar és una introducció a l’accessibilitat digital i a la creació d’activitats i recursos més 

accessibles utilitzant les opcions de l’editor Atto de Moodle i a la revisió de l’accessibilitat d’una 

aula virtual fent servir el kit d’Accessibilitat de Brickfield que incorpora el Campus Virtual Moodle. 

Es defineix el concepte d’accessibilitat digital. S’expliquen unes pautes i orientacions pràctiques 

per a crear materials digitals accessibles fent servir les opcions de l’editor Atto.  

Aquestes pautes i orientacions són universals de manera que les podem aplicar també a altres 

editors de continguts digitals com ara processadors de textos o eines per a la creació de 

diapositives. 

Es mostra com activar el Kit d’Accessibilitat de Brickfield i el boc d’accessibilitat. S’expliquen les 

semblances i les diferències entre aquestes dues opcions. S’expliquen els resultats que ens ofereix 

en Kit d’accessibilitat com a eina per revisar l’accessibilitat de una aula virtual. 

Com fer activitats i recursos més accessibles al Campus Virtual. Nou kit 

d'accessibilitat. 
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Places Il·limitades 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGFmMWU3MjktYTQ0Ni00NDA3LWFhNTEtODEyNzQ4ZDY1OGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22%2c%22Oid%22%3a%224582a7ad-201f-4b58-9e1c-0b3c61f99cb5%22%7d


Institut de Ciències de l’Educació  

 

També s’expliquen pautes per corregir algunes de les barreres d’accessibilitat que es puguin 

detectar. 

Objectius 

- Definir el concepte d’accessibilitat digital. 

- Conèixer pautes senzilles per crear activitats i recursos més accessibles fent servir l’editor 

Atto de Moolde. 

- Activar el Kit i el bloc de revisió de l’Accessibilitat de Brickfield. 

- Revisar l’accessibilitat d’una aula virtual 

- Resoldre algunes de les barreres d’accessibilitat més freqüents. 

Continguts  

- Concepte d’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. 

- Opcions d l’editor Atto de Moolde que permeten crear activitats i recursos digitals més 

accessibles. 

- Revisió automàtica de l’accessibilitat amb l‘editor Atto i amb el Kit d’accessibilitat de 

Brickfield. 

- Llista de comprovació de l’accessibilitat. 

Metodologia 

El/la formador/a realitzarà una exposició dels continguts a partir de diferents exemples pràctics. 

Al final de l’explicació del/la formador/a deixarem uns minuts per a la resolució de dubtes. 

Avaluació i certificació  

Cal que els participants romanguin connectats a la sessió virtual un 80% de la durada de la sessió. 


