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1 Iniciar el revisor Jaws 

 
Situats a l'escriptori de Windows inicieu el Jaws de forma manual. Ho fareu 
utilitzant només el teclat. 

1. Premeu Ctrl+Esc per obrir el menú d'inici. 

2. Baixeu amb els cursors fins a Programes i a continuació premeu la Fletxa 
dreta per obrir el submenú. 

3. Premeu J fins a seleccionar Jaws i obriu el submenú. 

4. Premeu J fins a seleccionar Jaws i premeu Retorn. 

5. S'obre la finestra "Asistente de autorización", amb Tabulador aneu a Ejecutar 
como versión de demostración i premeu Retorn. 

Imatge: Finestra Jaws 

 

 
Quan el Jaws s'ha instal·lat i l'executem, ens apareix una finestra que ens dona 
l'opció per poder posar el número de sèrie, o si no el tenim, per poder executar-
lo com a una demostració. Seleccioneu aquesta opció. 

Imatge: Autorització Jaws 



 

 
 
Ara ja teniu activada la síntesi de veu Jaws. A partir d'aquest moment qualsevol 
programa que vulgueu iniciar ho fareu a través del botó d'inici, programes. I 
amb la Fletxa amunt/avall seleccionareu el programa desitjat. 

2 Iniciar altres Aplicacions 

 
Ara obrireu la Llibreta dels Accessoris de Windows. 

1. Premeu la tecla Windows per obrir el menú d'inici i a continuació la llista 
de programes. 
2. Utilitzeu les fletxes amunt i avall per anar a l'aplicació que desitgeu 
obrir, en aquest cas, el submenú Accessoris. 
3. Premeu Fletxa dreta per obrir el submenú Accessoris. 
4. Baixeu pel submenú fins l'opció Llibreta de Windows amb Fletxa avall. 
5. Quan localitzeu l'aplicació en qüestió, premeu Return per a iniciar-la. 
6. Escriviu algun paràgraf i observeu com el revisor de pantalla us 
llegeix. 
7. Tanqueu l'aplicació utilitzant Alt+F4. No cal que guardeu el document. 
Premeu N per respondre el quadre de diàleg que s'obre. 

Imatge: Llibreta del Windows amb Jaws 

 

 



Els alumnes cecs tenen activada una opció que inicia el revisor Jaws quan 
s'arrenca l'ordinador i així quan entren ja tenen la síntesis de veu activada i 
poden moure's per treballar. 
 

3 Sortir de Jaws i altres aplicacions 

 
Per tancar Jaws, premeu Ins+F4. En aquest moment finalitza la síntesi de veu. 
Per sortir de qualsevol aplicació, podeu fer:  

1. Premeu Alt+F4. 
2. Apareix un quadre de diàleg. Premeu Tab fins arribar a l'opció desitjada i 

premeu Return. 

Quan tanqueu l'ordinador es tanca també el programa de síntesi de veu Jaws. 
D'aquesta manera, l'alumne cec disposa de la síntesi de veu en tot el procés de 
sortida de l'ordinador. No cal tancar-lo prèviament. 

Com esteu utilitzant una versió demostració cal reinicialitzar l'ordinador si 
desitgeu tornar-la a activar. 

Totes les explicacions d'aquesta pràctica són vàlides per versions més 
modernes del Jaws.  
 


