
Instal·lació del Jaws 

Si feu la instal·lació a l'escola, assegureu-vos de tenir els permisos del 
coordinador d'informàtica. 

Aneu a l'adreça d'internet ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/Revisor_Jaws/ i 
baixeu-vos el fitxer que correspon a la darrer versió. Veureu quan entreu a la 
carpeta que hi ha per a ordinadors de 32 bits i de 64.  

(Per saber si teniu una opció o l'altre, aneu a la Equipo, cliqueu al damunt amb 
el botó de la dreta, busqueu Propiedades, i allí us apareixen les 
característiques del vostre ordinador entre elles també aquesta) 
 
 
Executeu el fitxer exe que heu descarregat de la direcció web i seguiu les 
instruccions d'instal·lació. 

S'inicia el procés d'extracció d'arxius i la preparació de l'assistent d'instal·lació. 
 
Un cop finalitzada l'extracció d'arxius, el programa inicia el procés d'instal·lació. 
Feu clic a Siguiente. 

Imatge: Instal·lació del Jaws 

 

 
Apareix una finestra per poder fer la instal·lació, amb una barra de progrés. 
Sentireu uns "Clic", que indica el seu progrés.  

Imatge: Barra de progrés de la instal·lació 

 

ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/Revisor_Jaws/


 
 
Quan acaba aquest procés, ens apareix l'assistent d'instal·lació.  

Imatge: Continuació en la instal·lació del Jaws 

 

 
 
Cliqueu el botó Instal·lar i la barra de progrés avançarà.  

Imatge: Continuació en la instal·lació del Jaws 

 

 
Quan acaba ens demanarà si volem reiniciar l'ordinador i li diem que sí. 

Els alumnes cecs tenen activada aquesta opció a l'ordinador i així quan entren 
a l'ordinador ja tenen la síntesis de veu activada i poden moure's per treballar. 



 
 
El procés d'instal·lació finalitza i crea una icona a l'escriptori. També en el menú 
de programes s'inserta el menú Jaws. 
Tot el procés d'instal·lació anirà acompanyat d'un suport auditiu. Aquest 
element permet realitzar la instal·lació del producte a les persones amb 
discapacitat visual. 
 
Aquesta demostració dura uns 40 minuts. Acabat aquest temps cal reiniciar 
l'ordinador si voleu continuar treballant amb el revisor de pantalla Jaws. 
 

Instal·lació de la síntesi de veu en català 

 
 
En aquesta versió de jaws, és compatible amb una serie de noves síntesis de 
veu anomenades Real Speak Solo, que són d'una qualitat millor que la que 
incorpora de fàbrica el programa, i que es poden descarregar de la pàgina web 
de l'empresa que fabrica el Jaws, Fredom Scientific 

Imatge: Pàgina per baixar síntesis de veu 

 

 
 
A més, una de les possibilitats és una síntesi en català, anomenada Nuria, que 
per primera vegada fa que jaws realitzi la lectura en català. De tota manena, 
hem de saber que si estem amb software en castellà, ens llegirà intentant 
donar la pronunciació en català tot i que sigui castellà el que hi ha escrit. Per 
aquest motiu, hi ha certs alumnes, que no volen la síntesi en català.  
 
Busqueu la Nuria, i instal·leu-la en l'ordinador. 
Quan heu clicat, podeu escollir "Ejecutar", o "Guardar". En aquest cas, la 
guardarem a la vostra carpeta, per tant clique al botó "Guardar".  

Imatge: Opcions de descarrega de la síntesi de veu 

 

http://www.freedomscientific.com/downloads/RealSpeak-Solo-Direct-Voices/RealSpeak-Solo-Direct-Downloads.asp


 
Feu doble clic damunt l'arxiu .exe.  

Imatge: Assistent d'instal·lació de la síntesi de veu 

 

 
 
Us preguntarà si la voleu instal·lar, cliqueu a Si.  

Imatge: Extracció de fitxers de la síntesi 

 

 
 
Es realitza l'extracció dels arxius. Per últim, apareix l'assistent d'instal·lació que 
us dona la benvinguda, i només cal que cliqueu a "Siguiente". Quan demani 
quin tipus d'instal·lació, dieu la típica.  

Imatge: Assitent instal·lació de la síntesi 



 

 
 
En aquest vídeo, veureu com es pot seleccionar la veu en català des de la 
interfície del Jaws.  

 

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/d332/modul_2/jawsnuria.wmv

