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1- CERCAR LA PÀGINA “GMAIL” 

Una vegada estem a la pàgina d’inici de gmail, veurem un botó a la part superior dreta, on hi ha 
escrit “Crea un compte”.

Fem click sobre aquest botó.

1- CREA EL TEU COMPTE

1

Estrem en una pàgina on hem d’omplir les dades que 
ens demanen: 

1. nom
2. cognom
3. nom d’usuari: un mom que ens identifique, ja que 

serà el nostre nom de correu electrònic.
4. contrassenya: l’hem de recordar ja que ens 

permetrà entrar cada vegada al nostre compte.

Una vegada hem omplit les dades hem de fer click en 
el botó “següent”.

2

Seguim omplint dades personals:

El telèfon no és obligatori però ajuda a recuperar la 
contrassenya en cas d’oblit. 

Una altra adreça de correu electrònic (en cas de 
tindre-la), no és indispensable però ajuda a recuperar 
la contrassenya en cas d’oblit. 

Data de naixement i sexe. 

Una vegada hem omplit les dades hem de fer click en 
el botó “següent”.
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3- ACCEPTAR PRIVADESA I CONDICIONS LEGALS 

Les condicions legals i de privadesa s’atenen a lleis, pel que es mostra un llarg text on s’expliquen, es 
obligatori acceptar aquestes condicions per obrir el compte. 

Hem de fer click al botó “crear compte”, en aquest moment hem acceptat les condicions. Després 
d’aquest acte ens exigeix una segona confirmació del mateix contingut,  hem de fer click a 
“confirma”.

3- MISSATGE DE BENVINGUDA

Ja tenim el compte de correu electrònic registrat. 

Google ens dona la benvingua a la plataforma, hem de fer click al botó “següent”, després ens dona 
tres opcions per mostrar la pantalla principal de la web; podem deixa la que ve per defecte o triar la 
que més ens agrada i fer click al botó “següent. 
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3- PANTALLA D’INICI DEL NOSTRE COMPTE

Quan entrem al nostre correu electrònic ens apareix una pantalla com la que es mostra 
en la imatge de baix. 

A l’esquerra tenim la llista de carpetes dels nostres missatges.

A la part central es veuen els correus que pertanyen a la carpeta seleccionada a la llista de 
l’esquerra. Quan entrem al correu, per defecte, veiem la llista de missatges que hem rebut 
(els que hem llegit i els que no) ordenats per data (del més recent al més antinc).

Si fem click a “Enviats” del panell de l’esquerra, a la part central ens apareixerpan els 
correus que nosaltres hem enviat. 
Si fem click a eliminats ens apareixen a la part central els correus que hem eliminat, i així 
amb totes les carpetes que es mostren a la llista de l’esquerra. 

Per obrir un correu electrònic sols hem de fer click a sore d’ell en la llista. 

A la part del mig, just dals de la llista de correus hi ha tres carpetes on es poden classificar 
els missatges al nostre gust. 

A la part superior dreta de la pàgina hi ha una icona rodona 
(el color pot variar) amb una lletra (la inicial del nom del 
titular del compte) si fem click sobre aquesta icona apareix 
una finestra desplegable almb el botó “Surt”, que hem de 
clicar per sortir del compte.

És important sortir del compte cada vegada que deixem 
d’usar-lo, sobretot si hem entrat des d’un ordenador públic.  

4- SORTIR DEL NOSTRE COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC
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Cada vegada que volem entrar al nostre correu electrònic hem de buscar “gmail” al buscador 
d’internet, ens apareixerà la pàgina d’inici on hem d’escriure el nom del nostre compte i la 
contrassenya per poder entrar. 

La pàgina d’inici és la mateixa que 
ens ha aparegut a l’hora de crear el 
compte. 

En aquesta ocassió, hem de fer click 
sobre el botó “Inicia sessió” situat a la 
part superior dreta de la pàgina. 

5- ENTRAR AL NOSTRE COMPTE DE CORREU ELECTRÒNIC

Quan fem click al botó d’inici de sessió haurém d’omplir els caps que ens demanen referents al nom 
d’usuari (el nom de correu electrònic) i la contrassenya i clicar al boto “següent”. 

A la part superior esqeurra es veu un botó que té un logo amb forma de creu i hi ha escrit “Redacta”, 
si fem click sobre aquest botó s’obre una finestra on podem escriure missatges nous i enviar-los. 

6- REDACTAR UN NOU CORREU ELECTRÒNIC
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Direcció de correu electrònic de la persona a la que 
va destinat el misstge. 
Es poden escriure tantes direccions de correu com 
es dessitge, atenent al nombre de destinataris, 
separant-les amb el símbol “ ; ”

Cos del missatge, en l’espai central hem d’escriure 
el text que volem enviar. 

A la part inferior de la finestra apareix una bateria 
d’icones, que resconen a diverses eines: 

Clicant sobre la primera amb el símbol “ A ” podem 
canviar el format i el tamany del text que escrivim 
al cos del correu.

Si fem click sobre la segona icona (clip) ens permet 
adjuntar un fitxer del PC al missatge que estem escrivint que li arribarà al destinatari. 
S’obrirà una finestra que ens dona accés als arxius del ordenador, hem de seleccionar l’arxiu que 
volem enviar i clicar en el botó acceptar. 

Una vegada tenim el contingut que volem enviar i el destinatari fem click sobre el botó “Enviar”. 

La casella “Assumpte” respon al títol del correu 
electrònic. 

IMPORTANT

Quan entrem a nostre compte de correu electrònic personal en un ordenador  
públic hem d’assegurar-nos que sortim del combte i eliminem les nostres dades, 
ja que del contrari les peroperes persones que fajen ús del mateix PC tindràn 
accés al nostre compte, les nostres dades i identitat. 

Quan sortim del compte de correu electrònic, l’adreça queda registrada, pel que hem d’anar a la 
pàgina d’inici del gmail com si haguerem d’iniciar sessió i fer click al botó suprimir compte seguint 
les instruccions que ens indica per eliminar-lo de la memòria del PC. 

7- SORTIR I ELIMINAR COMPTE 



Creació d’una adreça de correu electrònic amb gmail

6

El correu brossa (spam en anglès) és aquell missatge enviat per un mitjà electrònic sense el 
consentiment del receptor. 

Aquest tipus de missatges solen atrendre a finalitats comercials, però també són freqüents els 
enganys amb la intenció de treure profit econòmic de les víctimes. Per aquest motiu hem d’anar en 
compte en les dades que compartim per internet.

PHISING

En informàtica, la pesca. És un frau de suplantació de personalitat que es fa amb un correu 
electrònic o missatgeria instantània amb el que es demanen dades sobre les targetes de crèdit, 
claus bancàries, o altres tipus d’informació.

Els missatges empren tot tipus d’arguments relacionats amb la seguretat de l’entitat per justificar la 
necessitat d’introduir les dades d’accés. Alguns exemples poden ser: Problemes de caràcter tècnic,  
recents deteccions de fraus, noves recomanacions de seguretat, canvis en la política de seguretat de 
l’entitat.etc.

El cibercriminal, conegut com a phisher, es fa passar per una persona o empresa de confiança en 
una aparent comunicació oficial electrònica, comunament un correu electrònic, o algun sistema de 
missatgeria instantània o fins i tot utilitzant també trucades telefòniques.

Els correus falsos solen vindre baix el nom del nostre banc, entitat aseguradora o alguna empresa 
que ens siga de confiança. En poques ocasions les entitats reals ens demanaràn dades personals de 
manera no presencial, pel que NO HEM D’ENVIAR MAI DADES PERSONALS O BANCÀRIES, en cas 
de dubte hem d’acudir sempre al nostre banc o empresa remitent del missatge.

8- MISSATGES FALSOS / SPAM / PHISING

El correu electrònic funciona com a usuari en google, que 
a banda d’aquesta funció comunicativa en té moltes altres 
com ara Calendar, Drive, Traductor, Maps ... 

Aquestes funcions les trobem a la part superior dreta de 
la pantalla inicial del correu electrònic, fent click sobre el 
botó senyalat en la imatge, sobre un desplegable amb 
més icones que podem seleccionar per anar a aquests 
programes. 

1- ALTRES FUNCIONS DEL COMPTE DE GOOGLE

AMPLIEM INFORMACIÓ! 
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És una eina que ofereix el compte de google que ens permet emmagatzemar i compartir fitxers 
amb altres usuaris. Com que l’espai que empra és web, es pot  accedir des de qualsevol dispositiu 
que tinga accés a internet. 
Els primers 15 GB d’emmagatzematge son gratis, es pot augmentar l’espai disponible pagant.

Es pot accedir a la pàgina principal de Google Drive cencant al buscador o bé a la finestra d’eines de 
google. Aquesta pàgina és molt similar a la del correu electrònic, tenint les carpetes a la columna de 
l’esquerra i el contingut a la part central. 

2- GOOGLE DRIVE

Per crear una carpeta i pujar aixius hem de seleccionar el botó “nou”, “carpeta”, anomenar la carpeta 
nova, seleccionar els arxius que volem desar i esperar el temps de càrrega. 
Si volem compartir la carpeta amb un altre usuari ho podem fer prement el botó “compartir” i 
insertant el nom d’usuari de l’altra persona. D’aquesta manera la persona o persones amb les que 
hem compartit la carpeta o arxiu tindrà accés i podrà descarregar els fitxers al seu dispositiu. 

El correu electrònic te una capacitat màxima a l’hora d’enviar fitxers en cada missatge, pel que 
compartir arxius més pesats pot suposar un broblema, una solució és compartir-los mitjançant el 
google Drive, i l’altra opció és el We Transfer. 

Google Drive és una plataforma d’emmagatzematge que ofereix gran cuantitat de possibilitats. 

We Transfer és una web que ens permet compartir archius mitjançant un enllaç temporal en el 
correu electrònic.
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We Transfer és un servei multi arxiu amb versió gratuïta, que permet compartir fitxers que no ens 
suporta un correu electrònic (fins a 2 Gb). 
Suporta qualsevol tipus d’arxius (documents, fotos, música, presentacions de video, etc.) i es pot 
compartir amb un màxim de 20 destinataris a través del correu electrònic. 

Els fitxers es pujen des del nostre ordinador personal als servidors de WeTransfer, un vegada 
carregats, el programa ens ofereix un enllaç que adjuntem al correu electrònic habitual 
En aquesta modalitat els fitxers estan disponibles per a descàrrega durant 14 dies.

3- WE TRANSFER


