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DESCRIPCIÓ	  D’ARTACCÉS	  

 
Artaccés	  és	  una	  iniciativa	  impulsada	  pel	  Departament	  de	  Cultura	  de	  la	  Generalitat	  de	  
Catalunya,	  a	  través	  de	  la	  Direcció	  General	  de	  Creació	  i	  Empreses	  Culturals,	  conjuntament	  amb	  
el	  Centre	  de	  Telecomunicacions	  	  i	  Tecnologies	  de	  la	  Informació.	  
	  
És	  una	  aplicació	  gratuïta	  i	  multiplataforma	  que	  facilita	  que	  els	  dispositius	  mòbils	  (telèfons	  
intel·∙ligents	  o	  tauletes	  tàctils)	  reprodueixin	  de	  forma	  sincronitzada	  subtítols	  o	  
audiodescripcions	  de	  pel·∙lícules.	  	  
	  
Artaccés	  no	  necessita	  de	  cap	  infraestructura	  ni	  inversió	  per	  part	  de	  les	  sales	  de	  cinema	  i	  
permet	  l’accessibilitat	  a	  les	  pel·∙lícules	  que	  s’hi	  projecten	  al	  públic	  amb	  discapacitat	  auditiva	  i/o	  
visual.	  L’aplicació	  ofereix	  els	  subtítols	  o	  l’audiodescripció	  de	  la	  pel·∙lícula	  a	  partir	  de	  la	  captació	  
de	  l’àudio	  per	  part	  del	  telèfon	  mòbil	  o	  tauleta.	  

	  

FUNCIONAMENT	  

 
Una	  empremta	  digital	  acústica	  permet	  el	  reconeixement	  de	  la	  banda	  sonora	  i	  la	  sincronització	  
automàtica	  amb	  els	  subtítols	  o	  l’audiodescripció.	  L’usuari	  pot	  utilitzar	  el	  seu	  propi	  telèfon	  
intel·∙ligent	  o	  tauleta	  tàctil	  i,	  en	  el	  cas	  concret	  dels	  discapacitats	  visuals,	  l’aplicació	  és	  
compatible	  amb	  els	  requeriments	  d’accessibilitat	  necessaris	  per	  a	  aquest	  col·∙lectiu.	  

Artaccés	  pot	  ser	  utilitzada	  en	  qualsevol	  lloc	  on	  es	  consumeixi	  contingut	  audiovisual	  sempre	  
que	  l’usuari	  s’hagi	  descarregat	  prèviament	  els	  subtítols	  o	  l’audiodescripció	  accessible.	  La	  gestió	  
dels	  continguts	  està	  centralitzada	  i	  una	  vegada	  aquests	  són	  publicats,	  l’accés	  és	  immediat,	  
universal	  i	  públic.	  

	  
Requeriments	  tècnics	  	  per	  a	  usuaris	  	  
	  
IPhone	  :	  	  requereix	  iOS	  5.0	  o	  posterior.	  Compatible	  amb	  iPhone,	  iPad	  i	  iPod	  touch.	  Aquesta	  app	  
està	  optimitzada	  per	  a	  iPhone	  5	  
	  
Android	  :	  Android	  2.2	  i	  versions	  superiors. 
 



Requeriments	  per	  a	  les	  Sales	  de	  cinema	  
 
La	  sala	  de	  cinema	  no	  ha	  de	  disposar	  de	  cap	  inhibidor	  de	  la	  connexió	  a	  Internet,	  ja	  que	  Artaccés	  
necessita	  sincronitzar	  tant	  els	  subtítols	  com	  l’audiodescripció	  mitjançant	  aquesta	  via.	  
 
Una	  vegada	  sincronitzada	  la	  pel·∙lícula,	  l’audiodescripció	  se	  segueix	  per	  auriculars	  i	  la	  
subtitulació	  apareix	  en	  el	  mòbil	  sobre	  un	  fons	  negre,	  de	  manera	  que	  es	  minimitzen	  les	  
molèsties	  a	  la	  resta	  d’assistents	  a	  la	  sessió.	  
	  
	  
INSTRUCCIONS	  DE	  FUNCIONAMENT	  
	  
	  
L’aplicació	  es	  pot	  descarregar	  de	  les	  dues	  plataformes	  més	  comunes	  d’Android	  i	  IOS:	  
	  

• iOS	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  https://itunes.apple.com/es/app/artacces/id820904266?mt=8	  

	  
• Android	  :	  	  	  	  	  	  	  

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.artacces&hl=es	  
	  
	  

Una	  vegada	  instal·∙lada	  i	  oberta	  l’aplicació,	  la	  primera	  pantalla	  ens	  presenta	  l’oferta	  de	  
continguts	  audiovisuals	  accessibles	  classificats	  per	  gèneres	  (pel·∙lícules,	  sèries,	  etc.).	  
	  

	  
PANTALLA	  DE	  GÈNERES	  	  
	  

• Al	  costat	  dels	  gèneres,	  s’hi	  indica	  el	  nombre	  de	  
continguts	  de	  què	  es	  disposa.	  Per	  actualitzar	  aquests	  
continguts,	  s’ha	  de	  prémer	  l’opció	  “Descarrega”.	  És	  
aconsellable	  fer-‐ho	  cada	  vegada	  que	  s’accedeix	  a	  
l’aplicació	  per	  tenir	  sempre	  els	  continguts	  actualitzats.	  

	  
• També	  podem	  buscar	  continguts	  amb	  el	  cercador	  de	  la	  

part	  superior	  de	  la	  pantalla,	  introduint	  el	  títol	  de	  la	  
pel·∙lícula,	  sèrie,	  etc.	  	  

	  
• Per	  accedir	  als	  continguts,	  cal	  prémer	  els	  gèneres	  que	  

apareixen	  en	  pantalla.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
PANTALLA	  DE	  RELACIÓ	  DE	  CONTINGUTS	  PER	  GÈNERES	  	  
	  

• En	  aquesta	  pantalla	  trobem	  els	  títols	  corresponents	  a	  
cadascun	  dels	  gèneres.	  

	  
• Per	  tornar	  enrere,	  a	  la	  part	  superior	  esquerra	  de	  la	  

pantalla	  s’ha	  de	  prémer	  l’ítem	  	  “Torna”.	  	  
	  

• Per	  veure	  el	  material	  associat	  al	  contingut	  audiovisual	  	  
que	  ofereix	  Artaccès	  	  (audiodescripcions	  i	  subtitulacions),	  
cal	  prémer	  a	  sobre	  del	  títol	  de	  la	  pel·∙lícula,	  sèrie,	  etc	  .	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

PANTALLA	  DE	  FITXA	  ARTÍSTICA	  DEL	  CONTINGUT	  
ACCÉS	  	  A	  DESCÀRREGA	  
	  

• A	  continuació,	  l’aplicació	  ens	  ofereix	  la	  fitxa	  Artística	  del	  
contingut.	  

	  
• MOLT	  IMPORTANT:	  Artaccés	  no	  carrega	  tots	  els	  

continguts	  (audiodescripcions	  i	  subtitulacions)	  per	  
defecte.	  Ha	  de	  ser	  l’usuari	  qui,	  des	  d’aquesta	  pantalla	  ,	  
carregui	  aquests	  continguts	  associats.	  Per	  fer-‐ho,	  ha	  de	  
prémer	  l’ítem	  “Descarregar”	  que	  apareix	  en	  aquesta	  
pantalla.	  

	  
• Si	  l’usuari	  s’ha	  descarregat	  els	  continguts	  amb	  

anterioritat,	  la	  imatge	  serà	  la	  mateixa	  que	  apareix	  a	  la	  
il·∙lustració.	  	  

	  
	  
	  



PANTALLA	  DE	  DESCÀRREGA	  I	  ACCÉS	  A	  REPRODUCCIÓ	  
	  

• Si	  heu	  accedit	  a	  aquesta	  pantalla	  pel	  botó	  
“Descarregar”,	  hi	  trobareu	  els	  continguts	  associats.	  Per	  
descarregar-‐los,	  només	  heu	  de	  prémer	  el	  botó	  
“Descarregar”.	  

	  
• MOLT	  IMPORTANT:	  s’aconsella	  descarregar	  els	  

continguts	  prèviament,	  	  ja	  que,	  en	  funció	  de	  la	  
connexió	  que	  tinguem,	  completar	  aquesta	  acció	  pot	  
necessitar	  d’un	  cert	  temps.	  

	  
• Una	  vegada	  els	  continguts	  estiguin	  descarregats,	  

apareix	  en	  pantalla	  el	  botó	  “Reproduir”.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  PANTALLA	  DE	  REPRODUCCIÓ	  	  
	  

• Una	  vegada	  seleccionat	  el	  producte	  
(audiodescripció	  o	  subtitulació)	  i	  quan	  
ja	  hagi	  començat	  l’emissió	  del	  contingut	  
audiovisual,	  s’ha	  de	  prémer	  el	  boto	  
“Sincronitza”.	  

	  
• En	  aquest	  moment,	  el	  sistema	  inicia	  el	  

procés	  de	  sincronització.	  Al	  cap	  de	  pocs	  segons,	  o	  bé	  apareixen	  en	  pantalla	  els	  
subtítols	  o	  bé	  se	  sent	  pels	  auriculars	  l’audiodescripció	  corresponent.	  
	  

• Si	  s’atura	  la	  reproducció,	  s’haurà	  de	  repetir	  la	  maniobra	  de	  sincronització.	  
	  

• Per	  posar	  fi	  a	  la	  reproducció,	  	  s’ha	  	  de	  prémer	  el	  botó	  vermell	  “Sortir”	  que	  apareix	  	  
a	  la	  part	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  

	  
	  
	  
	  

	  	  


