
 

Servei Educatiu de l’Alt Camp Passeig del Caputxins 16. 43800 Valls  tlf: 977612825-977602854  fax: 977602854 
se-altcamp@xtec.cat 
http://phobos.xtec.cat/crp-altcamp/moodle/ 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Servei Educatiu de l’Alt Camp  

Recull d’extensions que us poden facilitar la feina  de navegar 
per Internet. 

 
 
Actualitzeu la vostra versió del Firefox. Podeu fer-ho des de  
 

http://www.sofcatala.org/ 
 
Procediment per instal·lar noves extensions. 
 

Obriu el navegador 
Aneu al menú Eines i seleccioneu Complements. Se us obrirà una 
pantalleta com la següent: 
 

 
Comproveu que teniu marcada la icona Extensions i cliqueu a la part 
inferior dreta on diu “Aconsegueix més extensions”. 
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Ara el navegador es dirigirà a la pàgina oficial de extensions del Firefox.  

 
https://addons.mozilla.org/firefox/extensions/  

 

 
 

Les trobeu classificades per temàtica o funcionalitat. Si baixeu una mica 
trobareu un calaix de cerca.  

 
Teclegeu l’extensió que busqueu i hi trobareu una explicació, en anglès.  

I ara cliquem el nom de la extensió. 



 

Servei Educatiu de l’Alt Camp Passeig del Caputxins 16. 43800 Valls  tlf: 977612825-977602854  fax: 977602854 
se-altcamp@xtec.cat 
http://phobos.xtec.cat/crp-altcamp/moodle/ 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Servei Educatiu de l’Alt Camp  

 
 
 
 

Només ens cal clicar el botonet verd per realitzar la instal·lació.  
Quan el botó insta·la estigui actiu el cliquem i ja està. Normalment ens 
demanarà que reiniciem el Firefox. Cap problema, ho fem. 
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Extensions que us recomanem 
 
FIREFOX SHOWCASE by Josep del Rio 
 

Segur que en les vostres cerques per Internet us heu trobat més d’un 
cop amb força pestanyes obertes, i a l’hora de retornar a una d’elles 
n’heu hagut d’obrir tres o quatre perquè no sabíeu exactament quina 
era. 
Aquesta extensió, que us recomanem, us ofereix en pantalla una finestra 
amb les diapositives de totes les pestanyes que teniu obertes, i fent clic 
a la que us interessi hi va directament. 

 

 
 
Aplicació a l’aula:  organitzar, deduir , relaciona r, discriminar... 
 
PICSEARCH HIGHLIGHT  by PIC 
 

Segurament coneixeu la web http://www.picsearch.com/, si no és el cas, 
ara teniu l’ocasió de donar-hi una ullada. Més, si necessiteu qualsevol 
fotografia. Us la recomanem.  
L’extensió PICSEARCH HIGHLIGHT, ens serveix per buscar fotografies 
mitjançant la selecció de text.  
Exemple: Si estem llegint una pàgina amb el navegador sobre mamífers 
aquàtics i ens ve de gust  veure imatges de balenes, seleccionant la 
paraula balenes en el text de la pàgina i clicant el botó dret del ratolí 
tindrem l’opció “Pic search for” ”balenes”, i el Firefox ens obrirà una 
pestanya nova amb totes les imatges anomenades balenes que es 
trobin a la pàgina http://www.picsearch.com/ . 
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I un cop clicat obtindreu el següent resultat: 
 

 
 
 
Aplicació a l’aula:  cerca directa d’imatges sobre un tema,  col·leccionar,  
reforçar la informació textual...  
 
 
GOOGLE PREVIEW  by Edward Ackroid 
 

Quan fem una cerca amb el Google ens presenta a la part esquerra de 
cadascun dels resultats una petita diapositiva del lloc web corresponent. 
Observeu el resultat 
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Aplicació a l’aula:  cerca visual, discriminar info rmació innecessària, 
accelerar la cerca... 
 
 
COOLIRIS PREVIEW  The Cool Iris Team 
 

Extensió que ens permet visualitzar sense necessitat d’obrir un link, 
navegar per aquesta visualització prèvia, trametre-la a un company via 
email, sense necessitat de fer servir el gestor de correu. Un cop 
instal·lada sempre que passem el ratolí per un link o una imatge amb 
link, ens presenta un botonet blau, que si posem el ratolí damunt ens 
obre una previsualització de la pàgina. 
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Aplicació a l’aula:  previsualitzar de forma immedi ata amb navegació, 
col·laborar...  
 
 
TRANSLATOR by Byron Adams 
 

Un traductor que ens permet traduir pàgines de diferent idiomes. Ens fa 
la traducció obrint una nova pestanya. Podem configurar-la perquè 
sempre ens tradueixi d’un idioma cap un altre o podem triar, els idiomes 
que ens interessin. 

 

 
 
 
Aplicació a l’aula:  traducció immediata de pàgines  
 
 
 
TAILLETEXTE 
 

Aquesta extensió ens permet disposar de tres icones a la barra de 
menús per augmentar, disminuir la mida del text d’una pàgina que estem 
visualitzant. Ideal per presentacions de pàgines web amb canó. 
L’extensió no apareix per defecte. Després de fer la instal·lació cal 
personalitzar la barra de navegació. Això ho fem des del menú 
Visualitza/Barres d’eines/Personalitza, arrosseguem la icona cap a la 
barra de navegació. 

 



 

Servei Educatiu de l’Alt Camp Passeig del Caputxins 16. 43800 Valls  tlf: 977612825-977602854  fax: 977602854 
se-altcamp@xtec.cat 
http://phobos.xtec.cat/crp-altcamp/moodle/ 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Servei Educatiu de l’Alt Camp  

 
 

Aquesta extensió no la trobareu en el lloc per defecte d’extensions del 
Firefox. Podeu aconseguir-la picant directament aquí tt.xpi.  

 
Aplicació a l’aula: pissarra digital 
 


