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En aquest document trobareu les propietats i mètodes que podem utilitzar a l'hora de
treballar amb elements HTML interactius, és a dir, aquells que es troben inclosos en les
pàgines HTML i amb els quals l'usuari pot treballar.

FORM
Propietat

Descripció

action

Conté el valor de l'atribut ACTION del formulari.

elements

Array, té una entrada per tots els elements que pertanyen a un formulari.

encoding

Conté el valor de l'atribut ENCTYPE definit en el formulari.

length

Conté el nombre d'elements que hi ha en un formulari.

method

Conté el valor de l'atribut METHOD definit en el formulari.

target

Conté el valor de l'atribut TARGET definit en el formulari.

Mètode

Funció

submit()

Desencadena l'acció indicada a l' ACTION, segons el mètode definit a
METHOD i amb la codificació d'ENCTYPE.

reset()

Neteja els camps del formulari.

HIDDEN
Propitat

Descripció

name

Conté el valor de l'atributo NAME.

value

Conté el valor actual (contingut).

BUTTON
Propietat

Descripció

name

És l'atributo NAME.

value

És l'atribut VALUE.

Mètode
click()

Funció
Emula la pulsació del botó.

Controls d'event
onClick

Descripció
Es produeix quan l'usuari prem el botó.
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TEXT, PASSWORD I TEXTAREA
Propietat

Descripció

defaultValue Té el valor de l'atributo VALUE.
name

Té el valor de l'atributo NAME.

value

Té el valor actual (contingut) del camp.

Mètode

Funció

focus()

Sitúa el focus a l'àrea de text.

blur()

Elimina el focus de l'area de text.

select()

Selecciona el contingut de l'àrea de text.

Controls d'event

Descripció

onBlur

Quan l'usuari surt de l'àrea de text abandonant el focus.

onChange

Quan l'usuari modifica el contingut de l'àrea de text i després surt d'ella.

onFocus()

Quan l'usuari situa el focus a l'àrea de text.

onSelect

Quan l'usuari selecciona el texto a l'àrea de text.

RADIO
Propietat

Descripció

checked

Comunica si hi ha seleccionat un quadre d'opció i ofereix la possibilitat
d'escollir un quadre d'opoció per programa.

defaul

Té l'atribut CHECKED.

length

Té el nombre de quadres d'opció agrupats en un grup.

name

És l'atribut NAME.

value

És l'atribut VALUE.

Mètode
click()

Funció
Emula la pulsació del radio

Controls d'event
onClick

Descripció
Quan l'usuari prem una opció.
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CHECKBOX
Propietat
checked

Descripció
És true si la casella de verificació està seleccionada. Si no, el valor és false.

defaultchecked És l'atribut CHECKED.
name

És l'atribut NAME.

value

És l'atribut VALUE.

Mètode
click()

Funció
Emula la pulsació del checkbox.

Controls d'event
onClick

Descripció
Quan l'usuari prem el quadre d'opció.

SELECT
Propietat

Descripció

length

Conté el número d'opcions en un objecto selecció.

name

És l'atribut NAME a l'etiqueta <SELECT>.

options

Conté el valor del codi <OPTION>.

selectedIndex

Retorna l'índex numèric de la opció seleccionada o, si es seleccionen vàries
opcions, l'índex de la primera opció seleccionada.

Mètode

Funció

focus()

Situa el focus a la llista de selecció.

blur()

Elimina el focus de la llista de selecció.

Controls d'event

Descripció

onBlur

Quan l'usuari surt de la llista de selecció.

onChange

S'activa quan l'usuari elimina el punto d'inserción de la llista de selecció,
després d'haver seleccionat una opció.

onFocus()

Quan l'usuari situa el focus a la llista de selecció.
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OPTION
Propietat

Descripció

defaultSelected Té l'atribut SELECTED de la llista <OPTIONS>.
index

Reprodueix la posició d'una opció dins d'una llista de selecció.

length

Retorna el número d'opcions a la llista de selecció escollida.

name

Té el valor de l'atribut NAME.

selected

Permet seleccionar una opció mitjançant el programa.

selectedIndex

Retorna la posició d'una opció dins de la llista de selecció.

text

Retorna el text a emetre (ToDisplay) que es troba després del codi <OPTION>.

value

Té el valor de l'atribut VALUE.

Mètode

Funció

focus()

Situa el focus a la llista de selecció.

blur()

Elimina el focus de la llista de selecció.

Controls d'event

Descripció

onBlur

Quan l'usuari ha col·locat el focus fóra de la llista de selecció.

onChange

Quan l'usuari elimina el focus de la llista de selecció, després d'haver
seleccionat una opció.

onFocus()

S'activa cuando el usuario coloca el focus a la llista de selecció.
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