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Descripció 

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. Aquest curs és una introducció a la creació de 

continguts digitals accessibles utilitzant editors de text, diapositives o l’editor Atto que incorpora el Campus 

virtual desenvolupat amb Moodle 3. 

Aprendràs a fer servir la nova eina de revisió de l’accessibilitat Brickfield que incorpora el Campus Virtual. 

Aprendràs a aplicar pautes i orientacions pràctiques per a crear materials digitals accessibles o per a 

millorar l’accessibilitat dels continguts digitals ja creats.  

Seràs capaç de definir el 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 freqüents.  

El curs s’imparteix en modalitat  d'auto formació virtual. Té una durada prevista de 4 setmanes i una 

dedicació de 10 hores. Pots fer el curs del 17 d’abril al 15 de juny. Tu tries quan fer-lo. 

Com crear  materials digitals accessibles 

 i millorar l'accessibilitat de l'aula virtual 

Codi 01TI0072-1 

Modalitat Curs virtual d’autoformació 

Dates 4 setmanes entre 17 d’abril i el 15 de juny de 2023. (Pots triar quan fer el curs) 

Hora Curs en modalitat d'auto-formació.  

Seguiment i tutories personalitzades individuals o en grup a concertar a l’adreça: 

accessibilitat.digital@urv.cat 

Durada 10 hores. (Auto-formació i tutories personalitzades sota demanda). 

Lloc Aula del Campus Virtual 

Places Il·limitades 

Destinataris PDI i PAS 

Impartit per SREd (Tàrek Lutfi) 

Idioma Català, Castellà  (alguna documentació també en Anglès). 



Institut de Ciències de l’Educació  

Tindràs a la teva disposició un servei de seguiment i tutoria personalitzada per part de tècnic en 

Accessibilitat Digital del SREd. Pots escriure un correu a l’adreça accessibilitat.digital@urv.cat per fer-li 

arribar les necessitats en relació a l’accessibilitat digital o per concertar una sessió de tutoria personalitzada 

o assessorament. 

Pots fer servir aquesta adreça sempre que necessitis informació, suport o assessorament en relació a com 

fer servir el Campus virtual o altres eines digitals que t’ofereix la universitat de manera que siguin més 

accessibles a qualsevol persona. Especialment, a les persones amb discapacitat. 

Objectius 

• Definir alguns conceptes clau relacionats amb l’accessibilitat digital. 

• Valorar a nivell bàsic l’accessibilitat d’un contingut digital creat per un mateix. (i per algú altre). 

• Millorar l’accessibilitat, a nivell bàsic, d’un contingut digital creat per un mateix o per algú altre. 

• Crear un contingut digital més accessible. 

• Redactar propostes per a la millora de l’accessibilitat, a nivell bàsic, de continguts digitals. 

Continguts  

• Conceptes bàsics relacionats amb l’accessibilitat digital. 
• Introducció al Kit de revisió de l‘accessibilitat de Brickfield. 
• Principals barreres que dificulten l’accessibilitat als continguts digitals. 

• Accessibilitat de les imatges. 

• Estructura de continguts accessibles: Títols, encapçalaments i llistes accessibles. 

• Enllaços accessibles. 

• Taules de dades accessibles. 

• Recomanacions generals per a millorar l’accessibilitat digital. 

• Comprovació automàtica de l’accessibilitat amb diferents eines. 

• Llista de comprovació de l’accessibilitat. 

 

Metodologia 

Es tracta d’un curs en modalitat de 10 hores d’autoformació. 

La durada del curs és de 4 setmanes.  

Els materials estaran disponibles a l’aula virtual del curs fins al 15 de juny de 2022. 

La formació combinarà: 

• Recursos i activitats d'autoformació on es presentaran els continguts clau per a que puguis posar-

los en pràctica en l’avaluació i millora de l’accessibilitat dels teus propis continguts.  

• El teu treball autònom a partir de l’avaluació i millora de l’accessibilitat de diferents continguts 

digitals. El treball autònom previst és de 10 hores que et recomano a dur a terme en un període de 
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Institut de Ciències de l’Educació  

4 setmanes consecutives. Si no disposes de 4 setmanes consecutives, pots seguir el curs igualment. 

Però cal que l’hagis acabat com a molt tard el 15 de juny de 2022 

• L’acompanyament i seguiment i suport personalitzat. Disposaràs d’un servei d’assessorament 

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

imparteixes o dels espais virtuals que gestiones al Campus Virtual. Per a fer ús d’aquest servei cal 

escriure a accessibilitat.digital@urv.cat indicant a l’assumpte: PROFID Accessibilitat. 

Avaluació i certificació  

El curs s’avaluarà a partir de: 

• La participació activa en el la consulta dels continguts del curs.  

• La realització d'activitats de seguiment. 

• La realització d’una activitat d’avaluació final en la qual caldrà crear un contingut digital accessible 

o revisar i millorar l’accessibilitat d’un contingut digital ja creat. 

Per superar el curs i obtenir la certificació caldrà que: 

• Hagis resolt satisfactòriament una activitat de seguiment i una d’avaluació final de les proposades 

en el curs. 
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