
Requisits per al bon funcionament de la tecnologia d’accessibilitat 
integral per als navegadors Internet Explorer, Google Chrome i Mozilla 
Firefox 
 
Independentment del navegador web, hi ha certs aspectes que s’han de tenir 
en compte per garantir el bon funcionament de l’accessibilitat: 
 

− Desactivar qualsevol proxy en el navegador web, que pogués impedir la 
comunicació amb el portal web www.inclusite.com, necessària per al bon 
funcionament de l’accessibilitat. 

− Actualitzar Adobe Flash Player a la versió 10, com a mínim, des de la 
URL: http://get.adobe.com/es/flashplayer. Per comprovar la versió que té 
instal·lada, vegi la informació relativa al navegador que està fent servir a 
la qual es fa referència en els següents apartats. 

 
Internet Explorer 
 
Perquè l’accessibilitat web funcioni amb normalitat, haurà de tenir instal·lada la 
versió 10 o superior. Les versions inferiors no són compatibles. A més, haurà 
de: 

− En Internet Explorer 10 desactivar, si estigués activa, la visualització de 
compatibilitat clicant sobre l’opció en vermell. 
 

 

  



− En Internet Explorer 11 no fa falta desactivar res, però s’ha de 
comprovar que la pàgina no estigui inclosa en la selecció de pàgines de 
visualització de compatibilitat. En cas afirmatiu s’hauria de suprimir de la 
llista.  
 

 
− Afegir el portal web www.inclusite.com a la pestanya de Privadesa del 

navegador. S’han de seleccionar les opcions (seguint aquest odre) Eines 
/ Opcions d’Internet / Privadesa / Llocs. Fet això apareixerà una altra 
finestra (Titulada Accions de privadesa per lloc web), on haurà d’introduir 
la URL http://www.inclusite.com i clicar sobre els botons Permet i 
D’acord, com pot veure en la imatge següent. Per finalitzar aquest pas, 
haurà de clicar també sobre el botó D’acord de la finestra titulada 
Opcions d’Internet, que romandrà encara oberta. 
 

 



− Comprovar la versió d’Adobe Flash Player que té instal·lada per, si fos 
inferior a la 10, actualitzar-la des de la URL 
http://get.adobe.com/es/flashplayer. Es pot comprovar seleccionant les 
opcions (seguint aquest ordre) Eines / Opcions d’Internet / Programes / 
Administrar complements, a continuació s’obrirà una nova finestra 
titulada Administrar complements. Haurà de seleccionar l’opció Tots els 
complements obrint el quadre combinat Mostra: i cercar a l’àrea dreta 
l’element Shockwave Flash Object, com pot veure en la pantalla 
següent. 

  
 

− Activar la casella Eliminar l’historial d’exploració en sortir que apareix a 
la finestra de configuració d’Internet Explorer a la qual s’accedeix a 
través d’Eines / Opcions d’Internet per esborrar les cookies en sortir del 
navegador. Així, cada vegada que arranqui Internet Explorer i s’activi 
l’accessibilitat, apareixerà a la pantalla el configurador d’Inclusite. Si no 
s’activa aquesta casella, Internet Explorer recordarà el mode 
d’accessibilitat establert la primera vegada i no mostrarà el configurador 
les properes vegades que cliqui Activar l’accessibilitat Cal recordar que 
clicant la tecla Esc, es mostrarà el configurador d’Inclusite (veure la 
pantalla següent) per poder canviar el mode d’accessibilitat actual per un 
altre en qualsevol moment. 



 
 

Google Chrome 
 
A diferència de l’anterior, aquest navegador permet esborrar les cookies 
automàticament en tancar totes les finestres obertes. Per fer-ho, ha d’entrar a 
la configuració: 
 

 
Un cop dins el menú de configuració, baixar fins al final de la pàgina, prémer 
Mostrar la configuració avançada... i clicar sobre el botó Configuració del 
contingut... de l’apartat Privadesa: 
 



 
 
activar l’opció Conservar les dades locals només fins que tanqui el navegador 
de l’apartat Galetes i, per últim, clicar el botó Finalitzat de la mateixa finestra, 
com pot observar en la següent imatge. 
 

 
Mozilla Firefox 
 
De la mateix manera que el navegador Chrome, Firefox permet esborrar les 
cookies automàticament en tancar totes les finestres obertes del navegador. 



Per fer-ho, ha de prémer el botó menú de la part superior dreta del navegador i 
seleccionar la icona de l’engranatge per accedir a les opcions tal com es 
mostra a la fotografia:  
 

 
Un cop dins les opcions prémer la pestanya de privadesa de la columna de 
l’esquerra tal com es mostra a continuació: 

 
Finalment només quedarà, de l’apartat historial, obrir el desplegable i 
seleccionar l’opció Utilitza els paràmetres personalitzats de l’historial. De les 
noves opcions que es mostraran a continuació marcar la de Neteja l’historial 
quan es tanqui el Firefox i deixar com estan les marcades per defecte. Un cop 
fet això ja podrà tancar el navegador i la configuració quedarà desada 
automàticament. 
 


