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Escribe un bfog dando tu o-pini6n acerca del carnå por puntos que se ha introducido en Esparia, 
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Date/i 
Martes, 15 de mayo a 24de 20...; las horasAu 

I por: Maria Luna 
I 

Introduction l' l' BYaera hora de que tuviåramos e1 carnå de conducir por puntos! g PorI ..i quå no Espar"a, paises
I 

si otros ya lo tienen con bastantes buenos'iI resultados? 
I 

,li EI carnå por puntosobligaråa los conductoresa respetarlas leyesi de trånsito si no quieren perder råpidamente su permiso de conducir.i, De ese modo, habrå menos accidentes en las carreteras. Ademås, si . todos 
Body 

i piensan en no cometer infracciones para no perder puntos, a lo 
i .li mejor tambiån habrå menos casos de reacciones descontroladas entrei7 conductores ante situaciones conflictivas. 

Por supuesto que para no perder los puntos los conductores deberranI saber bien las leyes de circu1aci6n o repasar sus conocimientos sobreI mlas. HEntonces, todos aleerse las leyes de trånsito con rnucho cuidado! 
Conclusion i Finalrnente, eonducir es uri pcivitegio y no un derecho,I asi que conduce

r:i.iidadosamente y evitarås perder tus puntos. 
Invitatio 

gSi te interesa este tema, deja un cornentario!comrr 

EscWbeaquitucogvnentavØo
il ' 
li 

I
I Juan Pavva)l d:jo: 

Si, porfin tenernos el carnå porapuntos. 
I 

Ahoca todos tenemos que cuidar 
nuestros puntitos como huesos santos y manejar mås prudenternente.
'Ø«3mayo de 20..., fi8:30Interactive, 

rnents made tiy I 
general pub)ic Lu:sa M. djjo: 

I HEstoy'de acuecdo! EI carnå pot puntos es una buena idea, pero es otra ' cosa må8 por la que ter»drernos que preocupacnos en nuestras vidas ya tan cornplicadas. 
fi7 mayo de 20..., 2'/:OO 

https://gY___-e0y.es



Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		blog_2 WT.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 1

		Gennemført: 28

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Gennemført		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Gennemført		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Mislykkedes		Passende indlejring






Tilbage til toppen
