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Obrim el navegador Mozilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botons de la barra de navegació 

  

Ens situa a la pàgina inicial que tenim posada al nostre navegador 

  

Ens permet visitar la pàgina anterior visitada 

  

Ens permet visitar la pàgina que hem anat després de la que estem actualment 

  

Torna a carregar l’espai web o pàgina web 

  

Serveix per tallar la connexió a internet (quan tenim connexions de temps utilitzat) 

Menú opcions 

El trobarem a Eines/opcions 

 

Fem  a la icona del navegador 

Barra de menús 

Barra de navegació: Tenim els botons de navegació i és  on posem 

l’adreça concreta, exemple:  www.xtec.cat/~egomez17 

Barra de marcadors 

S’activa o desactiva 
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Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestanyes 

 

 

 

 

 

 

 

Contingut 

Ens permet activar el bloqueig de finestres emergents, així 

com l’ús de java per visualitzar correctament certes 

imatges. 

També tenim la configuració de lletra i mida per quan hem 

d’escriure alguna cosa en un espai visitat. 

 

 

Posem l’adreça amb la 

que volem que s’obri 

Mostra una petita finestra que 

ens indica com va la descàrrega 

Ens desarà les descàrregues 

al mateix lloc sempre 

Escollim el lloc on es desaran 

Escolliré en cada moment on 

vull desar la descàrrega 

Escollim si quan obrim un altre espai web, 

s’obri en una nova finestra o en una pestanya 

Quan tanquem el Mozilla ens avisa que 

anem a tancar varis webs 
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Canals 

Ens permet subscriure’ns a web amb rss que acostumen a 

ser webs de notícies que s’actualitzen molt sovint. 

 

 

 

Privadesa 

Ens ajuda a mantenir més net l’ordinador després de navegar per internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguretat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es guardaran els webs visitats al llarg 

d’aquest últims dies 

Les galetes s’eliminaran segons l’opció que triem 

Si està activat treurà una finestra 

preguntant què esborra 

 

Opcions de seguretat per quan naveguem 

Recorda les contrasenyes que es vulguin desar 

Si activem aquesta opció s’obrirà una finestra que 

ens permetrà gestionar totes les contrasenyes amb 

una única          
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Desar pàgines en marcadors 

Arrosseguem l’adreça fins la barra 

de marcadors i se’ns posarà el nou 

botó d’accés a aquest web 

 

 

 

Desar un web en adreces d’interès  

Quan tenim un web obert i volem desar aquella adreça, anem a  

adreces d’interès/afegeix a les adreces d’interès 

Se’ns obrirà una nova finestra i clicarem al 

desplegable  per a què ens mostri les carpetes 

classificatòries 

 

 

 

 

 

 

Si no tenim cap carpeta que s’adapti al contingut d’aquesta pàgina, crearem una altra clicant al botó 
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Haurem creat la nova carpeta  

Si tornem a donar al d’acord, estant marcada la  

carpeta, el nostre web es desarà aquí. 

 

 

 

Augmenta o disminuir la mida del text 
Anirem a visualitza/mida del 

text/ i escollim entre augmenta, 

redueix o restableix 

També podem fer servir les tecles 

  + augmenta 

 + redueix 

 

 

 

Cercar una paraula en un web 
Anirem a Edita/Cerca en aquesta pàgina 

I a la part inferior de la finestra se’ns obrirà una barra on 

posarem la paraula 

 i anirem donant a següent  

 

 


