
Enviament massiu de correu

En ocasions ens pot sorgir la necessitat d’enviar un mateix correu a molts

destinataris a la vegada.

Alguns dels casos més habituals poden ser quan organitzem el regal d’un

company/a que s’ha casat o ha tingut una criatura o al revés, si hem sigut

nosaltres els que hem rebut el regal i volem fer un escrit d’agraïment per

tothom o quan volem informar d’alguna activitat extraordinària que hem

organitzat em motiu d’una festa o acte.

Quan això passa tenim varies opcions per fer arribar el nostre correu,

depenent de les nostres necessitats:

La primera és redactar el nostre missatge i enviar-lo al Xavi Pérez o al

departament de comunicació perquè s’encarreguin ells d’enviar-lo i la

segona és fer-ho nosaltres mateixos. Si optem per fer-ho nosaltres abans

haurem de tenir varies coses en compte:

1. No fem missatges massius amb documents adjunts que ocupin molt perquè

podem col·lapsar el servidor.

2. Nosaltres serem els responsables del contingut del correu i hem d’estar

segurs del que enviem.

3. Sempre que rebem un missatge massiu evitem respondre amb la opció

responder a todos, sempre que sigui posible, ja que s’ompla el servidor de

correu.
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1. Quan volguem enviar un correu a molts destinataris pas a pas:

1 Obra el Gmail i Accedeix a contactes:

2 Selecciona els contactes desitjats marcant les caselles una a una 

3 Ara prem la icona del sobre i ja podràs redactar el missatge. 

o si és per tothom o per tothom menys una persona prem

“tots” i després desmarca manualment la persona en concret

que no l’ha de rebre



2. Quan volguem enviar correus a persones d’un servei concret, d’una

comissió o del nostre equip de treball, de forma regular, el millor és fer

ús dels grups de contactes. A continuació explico com pas a pas:

1 Accedeix a contactes

2 selecciona els contactes

3 Prem la icona dels ninotets i selecciona “crea un grup nou”

4 Escull el nom del grup



Ara ja tindrem el grup creat i en podrem fer us sempre que

volguem ja sigui escrivint manualment el nom del grup en el

destinatari:

o en cas que no recordem el nom o no el volguem escriure 

tan sols cal que apretem la paraula “per a” 

Prémer “els meus contactes” i escollir el nom del grup al 

qual va dirigit el nostre missatge.


