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EL VERIFICADOR ORTOGRÀFIC DEL MOZILLA FIREFOX 
INSTRUCCIONS D’ACTIVACIÓ I DE FUNCIONAMENT 

 
 
El Mozilla Firefox (versió 2.0 i successives) ofereix als usuaris una eina de verificació 
ortogràfica en línia (en català, castellà, anglès, francès i altres llengües). 
 
Seguiu les instruccions següents per activar el verificador ortogràfic del Mozilla Firefox: 
 
1 Si no teniu instal·lat aquest navegador, aneu a www.mozilla-europe.org/ca i baixeu-vos-el. 

Deseu-vos el fitxer d’instal·lació, executeu-lo i seguiu les indicacions. 
 

2 En cas que ja tingueu instal·lat el programa, assegureu-vos que la versió de què disposeu és 
nova (2.0 i successives). Si no ho és, seguiu les instruccions del pas anterior: baixeu-vos la 
versió més nova del Mozilla Firefox i instal·leu-la. 

 
Feu clic a Ajuda > Quant al Mozilla Firefox, de la barra de menú del navegador, per obtenir 
informació sobre la versió del vostre navegador. Disposeu de l’opció Ajuda > Comprova si 
hi ha actualitzacions… per mantenir el programa actualitzat. 

  

 
Obtenció de la versió més nova del Firefox. 

 
Número de versió. 

 
 
3 Per instal·lar-vos el fitxer d’idioma del verificador ortogràfic (català, castellà, anglès, 

francès o qualsevol altre), aneu a https://addons.mozilla.org/ca/firefox/language-tools i feu 
clic a l’enllaç Install del diccionari que necessiteu. En el quadre d’instal·lació de programari 
que s’obre a continuació, cliqueu Instal·la-ho ara i seguiu les indicacions. Heu de repetir 
aquest pas cada vegada que vulgueu instal·lar un fitxer d’idioma nou.1  

  

                                                      
1. A l’hora de baixar-vos diccionaris per a altres llengües diferents del català, tingueu en compte que hi ha 
diversos fitxers per a una mateixa llengua, segons la modalitat. Per al castellà, per exemple, podeu 
seleccionar l’opció Español (de España) i, per a l’anglès britànic, disposeu de l’opció English (British). 

https://addons.mozilla.org/ca/firefox/language-tools


 
 

 
Selecció del fitxer d’idioma. 

 
Instal·lació del fitxer d’idioma. 

 
 
4 Veureu que és necessari reiniciar el Firefox per acabar la instal·lació dels diccionaris. 
  

 

Indicació dels diccionaris a mig instal·lar i de la necessitat  
de reiniciar el Firefox per acabar la instal·lació. 

 
 
5 Un cop reiniciat el Mozilla Firefox, quan hàgiu de verificar l’ortografia d’un camp de text, 

feu-hi un clic a sobre amb el botó dret del ratolí i seleccioneu l’opció Verifica l’ortografia 
d’aquest camp. Veureu que les paraules no contingudes en el diccionari queden destacades 
en vermell, com fan els verificadors ortogràfics convencionals dels processadors de textos. 

 

 
Activació de la verificació ortogràfica. 

 
Verificador ortogràfic en funcionament. 



 
 

 
 
6 A més de l’opció d’activar el verificador ortogràfic un cop acabada la redacció, també 

podeu anar comprovant l’ortografia a mesura que escriviu, d’aquesta manera els errors es 
van marcant i es poden anar esmenant mentre es redacta. 

 
En aquest cas, només cal que seleccioneu Eines > Opcions, de la barra de menú del Mozilla 
Firefox; cliqueu el botó Avançat del quadre d’opcions que apareix en pantalla, i marqueu 
l’opció Comprova l’ortografia mentre escric, que trobareu a la pestanya d’opcions General. 
Per sortir i desar aquestes preferències, cliqueu D’acord. 

  

 
Comprovació de l’ortografia mentre s’escriu. 

 
 
7 Tant si verifiqueu l’ortografia mentre escriviu com si ho feu al final, un cop acabada la 

redacció, el menú contextual que apareix en fer clic amb el botó dret del ratolí a sobre de les 
paraules que el diccionari no reconeix, us permet de substituir-les per alternatives que 
ofereix el programa o d’afegir-les al diccionari (en cas que tingueu clar que siguin 
correctes). 

  

 
Opcions del verificador ortogràfic. 

 

 



 
 

 
8 Si necessiteu canviar l’idioma del diccionari per revisar un text en una altra llengua, només 

cal triar la llengua de l’opció Llengües del menú contextual que apareix en fer clic amb el 
botó dret del ratolí a sobre del quadre de text. 

 

 
Selecció de la llengua 

 


