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El Gremi d’Editors de Catalunya organitza el curs de formació bonificada, “PDF's accessibles des 
d'Indesign”,  de vuit hores de durada i que tindrà lloc a través de l’aula virtual ZOOM.  
 
Dades del curs:  
            

• Durada:  8  hores 
• Periodicitat: Quatre sessions de 2 hores 
• Dies: dimarts i dijous 
• Dates: 7-9-14 i 16 de febrer de 2023 
• Horari: de 10.00h a 12.00h  
• Modalitat: On-Line. Aula virtual zoom     

 
Objectius:  
 
El principal objectiu del curs és aprendre com construir des d’InDesign un document per ser exportat 
a PDF i que compleixi criteris d’accessibilitat d’obligatori compliment a la Unió Europea des del 23 
de juny de 2021. 
 
Tanmateix, treballarem també l’arxiu PDF des d’Adobe Acrobat DC. 
 
Programa:  
 

• Què és un document accessible?  
o Conceptes d’accessibilitat 
o Què ha de complir un PDF per ser accessible. 

 
• InDesign. Bones pràctiques a l’hora de crear documents que han de ser accessibles:  

o Estils de paràgraf. Jerarquia de titulars. 
o Llistes de vinyetes i numerades. 
o Taula de contingut.  
o Taules.  

 
• Gràfics i imatges: 

o Afegir text descriptiu alternatiu a les imatges 
o Definir com a artefactes aquelles imatges sense valor informatiu, purament 

decoratives. 
 

• Preveure l’ordre de lectura del document un cop estigui etiquetat: 
o Marcs de text enllaçats 
o Elements independents fora del flux del text 
o Ancorar aquelles imatges que vagin directament relacionades a punts específics del 

text 
o Panell Articles per especificar l’ordre de lectura d’els elements d’un document.  

 
• Marcadors:  

o Metadades requerides: Títol i definició de l’idioma.  
o Opcions d’exportació per PDFs accessibles 
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• Adobe Acrobat. Comprovacions manuals: 

o Ordre de lectura. Comprovació i correcció de l’ordre de les etiquetes.  
o Són correctes les etiquetes?  
o Paràgrafs que queden partits en dues pàgines.  
o Comprovar com és llegit pel lector de pantalla.  
o Comprovador d’accessibilitat d’Acrobat 
o Errors més comuns i solucions.  

 
• PDF Accessibility Checker 2021  

o Errors més comuns i solucions 
 
 

 
Preus:  
 

• Import associat: 120 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 
• Import no associat: 169 euros (Bonificable a càrrec dels crèdits de formació de l’empresa) 

 
 

Inscriu-te 
 

https://forms.gle/RPn26dY1posKBKuB9
https://forms.gle/RPn26dY1posKBKuB9

