Eines digitals per a profes:
tutorial de Gmail
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Descobreix si llegeixen els teus correus
de Gmail amb checkstipus WhatsApp

Fàcil, gratuit i ja no val allò de
“Ui, no he rebut el teu correu…”
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Programa els enviaments dels teus correus

Fàcil, gratuit i ja no val allò de
“Ui, no he rebut el teu correu…”
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Has oblidat tancar la sessiódel teu compte de Gmail?
Així pots tancar-la de forma remota (I)
• Obrim una nova finestra de
navegador en un altre PC i anem a
Gmail.
• Iniciem sessió amb el mateix
compte que deixem oberta en un
altre equip.
• Des de la safata d'entrada ens
desplacem fins a baix de tot.
• A la part inferior dreta de la llista de
correus trobem l'última activitat del
compte i sota l'opció Detalls.
• Premem sobre Detalls i se'ns obrirà
una finestra amb l'activitat del
compte. Aquí apareixerà la sessió
que ens deixem oberta en l'altre
equip juntament amb l'activitat
recent.
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Has oblidat tancar la sessiódel teu compte de Gmail?
Així pots tancar-la de forma remota (II)
• Premem sobre Detalls i se'ns obrirà
una finestra amb l'activitat
del compte.
• Aquí apareixerà la sessió que ens
deixem oberta en l'altre equip
juntament amb l'activitat recent.
• Premem sobre el botó Tancar totes
les altres sessions web de Gmail.
• Automàticament es tancarà la
sessió que vam deixar oberta de
forma remota.
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Has oblidat tancar la sessiódel teu compte de Gmail?
Així pots tancar-la de forma remota (III)
Ho podem fer també des de la pàgina del teu
compte de Google
• Obrim una nova finestra de navegador en un
altre PC i anem a la pàgina El meu compte de
Google. Fem iniciar sessió.
• Fem clic sobre l'opció Seguretat de menú de
lateral esquerre. Ens desplacem fins a l'opció
Els teus dispositius.
• Premem sobre l'opció Gestionar dispositius.
Seleccionem l'equip on deixem la sessió del
nostre compte de Gmail oberta fent clic a sobre.
• En la següent pantalla premem a Tancar
sessió.
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Activar l’autocorrector de Gmail
• Obre Gmail en el teu ordinador.
• Prem sobre "Redactar" per començar un correu.
• Escriu el missatge que vulguis.
• Ves a la cantonada inferior dreta de l'missatge.
• Prem sobre els tres punts col·locats de forma
vertical.
• S'obrirà un menú desplegable amb opcions.
• Fes clic a "Comprova l'ortografia“.
• Tria l'idioma en què vols corregir el correu
electrònic.
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Crea una llista de tasques amb els teus correus
• Gmail té una opció per crear una llista de
tasques amb els títols dels correus que reps.
Pot ser més útil del que sembla, sobretot si reps
molts correus a el dia i vols tenir llistats quals
són els de màxima prioritat als que has de
contestar abans de tancar la pestanya
i dedicar-te a altres coses.
• Per crear aquesta llista només has d'entrar en
aquest correu que vols afegir-hi, donar-li a menú
desplegable Més, i triar l'opció Afegir a les
tasques. Pots afegir totes les que vulguis,
marcar-les com fetes i / o esborrar-les un cop
hagis acabat amb elles. També pots configurar
recordatoris perquè no se't oblidin.
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Fart/a d'haver d'escriure un munt de correus cada dia?
Dícta a Gmail amb la teva veu des del mòbil o
l’ordinador
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Gràcies
Dubtes ?

Pots escriure a helena@helenabatlle.com

