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Accessibilitat
Un Lloc web és accessible quan és possible l'accés i l'ús per a qualsevol persona, independentment de les
limitacions de cadascú o de les limitacions a conseqüència d'un context no òptim (ambientals, lluminositat,
tecnològiques, etc.).
ENTRETOTS, durant el disseny d'aquesta Seu electrònica o Lloc web, ha fet un especial èmfasi a aconseguir
eliminar-ne les barreres visuals i funcionals existents, per poder arribar al màxim nombre de persones possible,
incloent-hi les persones que, per raó d'una disminució física o sensorial, poden tenir problemes a l'hora de fer-lo
servir en tota la seva integritat.
Estem en concordança amb les directrius de les iniciatives d’Europa, d'acord amb la Resolució del Consell de la
Unió Europea, de 25 de març de 2002, sobre el Pla d'acció e- Europa 2002, «Accessibilitat dels espais públics i els
seus continguts», i dóna suport a la iniciativa iniciada el 2003 amb la proclamació de l'any Europeu de les Persones
amb Discapacitat.
Des d’ ENTRETOTS promovem aquesta filosofia, on el més important és el contingut, per això tractem amb cura
l'html que generem i intentem complir el màxim nivell d'accessibilitat (com a mínim AA) a totes les pàgines de la Seu
electrònica o Lloc web, seguint les pautes d'accessibilitat pel contingut web 1.0 del W3C-WAI (Web Accessibility
Iniciative), associació internacional que vetlla perquè cap col·lectiu no pateixi discriminacions que puguin ser causa
de fractures en el món virtual, tot assegurant el compliment del nivell A en totes les seves pàgines.
Normativa d’accessibilitat i d’ usabilitat
Les pautes d'accessibilitat extretes de les recomanacions WAI i aplicades a les pàgines de la Seu electrònica o lloc
web, queden descrites a continuació.
CONTINGUTS I FORMATS
1. En totes les imatges de la Seu electrònica o Lloc web s'ha afegit un text alternatiu que ajuda a identificar-ne el
significat semàntic.
2. En accedir a un document, s'indica en quin llenguatge original ha estat escrit.
3. Alternativament a la utilització dels menús desplegables, es permet l'accés als continguts mitjançant la ubicació
del focus sobre l'opció corresponent.
4. S'han utilitzat fulls d'estil per controlar-ne la composició i la presentació.
5. S'identifiquen les capçaleres de les taules: es distingeixen les cel·les que fan funció de capçalera de les cel·les de
contingut.
6. S'ha minimitzat l'ús de “scripts”, miniaplicacions (applets) o altres objectes de programació i, allà on no ha estat
possible evitar-ne l'ús, es disposa d'un mitjà alternatiu per a la navegació, i així s'aconsegueix que les pàgines siguin
utilitzables quan es desconnectin o no es doni suport als scripts, les miniaplicacions (applets) o altres objectes de
programació.

NAVEGACIÓ
1. Es proporciona informació global sobre la composició general del lloc web a través de la pàgina identificada com
a mapa web.
2. Tots els menús existents en la Seu electrònica o Lloc web són accessibles mitjançant el tabulador.
3. S'ha creat un ordre lògic per a la navegació a través de la Seu electrònica o Lloc web mitjançant tabuladors.
4. Amb l'objectiu de facilitar un accés ràpid a les seccions més comunes, s'han definit una sèrie de dreceres de
teclat.
5. Es proporciona un accés directe a les opcions de navegació principals situant el focus de la pàgina a les opcions
que permeten la navegació.
6. Tota la navegació de la Seu electrònica o Lloc web ha estat situada dins de la mateixa finestra, i així s'evita
l'aparició de noves finestres i anuncis emergents (“pop-ups”), que són font de confusió i dificulten la navegació.

COMPRENSIÓ
1. S'han adoptat fons, lletres i imatges simples i amb suficient contrast perquè tota la informació transmesa en color
es pugui visualitzar correctament en blanc i negre.
2. Amb l'objectiu de facilitar al màxim la lectura còmoda dels textos, s'ofereix la possibilitat de canviar la mida del
cos del text entre les tres mides de font definides: petita, mitjana i gran.
3. S'ha fet un esforç per utilitzar un llenguatge apropiat, de la manera més clara i senzilla.
4. S'ha creat un estil de presentació coherent al llarg de totes les pàgines de la Seu electrònica o Lloc web.
TECLAT D’ACCÉS
La majoria de navegadors tenen la possibilitat d'utilitzar combinacions de tecles per anar als enllaços de la web que
l'autor consideri més importants. Aquí sota li descrivim les tecles que pot utilitzar, abans li mostrem com es realitza
cada combinació de tecles segons el navegador i el sistema operatiu que tingui:

Windows
Internet Explorer: Alt + Tecla d'accés + Enter
Mozilla Firefox: Alt + Shift + Tecla d'accés
Opera: Majúscules + Esc + Tecla d'accés
Mac
Mozilla Firefox: Control + Tecla d'accés
Safari: Control + Tecla d'accés
S'han definit una sèrie de dreceres de teclat per accedir més ràpidament als enllaços més comuns, que es troben
actives en totes les pàgines d’aquesta web. Les tecles definides van combinades amb la tecla d'alternativa esquerra
i funcionen tant amb el navegador Internet Explorer com amb el navegador Netscape.
Pàgina d'inici de la Seu electrònica o Lloc web d’ ENTRETOTS : alt + g
a - Accessibilitat, aquesta pàgina.
1. Noticies
1.1 Noticies COCEMFE
2. Inici
3. Que fem ?
3.1 Igualtat i Justícia
3.2 Salut i Benestar
3.3 Oci i Cultura
3.4 El Racó de la Poesia
3.5 Esport Adaptat
4. Que pots fer tu ?
4.1 Fes-te’n Soci
5. Activitats
6. Galeria
7. Col·laboradors

COMPATIBILITAT
Per tal de poder visualitzar les pàgines d'aquest Seu electrònica o Lloc web, cal complir els requeriments següents:

Internet Explorer 6.0 i superior
Firefox 2.0 i superior.
Per qualsevol dubte pot escriure'ns a entretotspenedes@gmail.com
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