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Avui  volem presentar-vos una funció molt interessant que ens ofereix Gmail.

Es tracta de programar correus electrònics per que s’enviïn en una data i hora 
determinada.

El primer pas de tots serà obrir el nostre Gmail en un navegador i accedir al 
nostre compte de correu electrònic d’Àuria. Un cop haguem entrat haurem de 
seguir els mateixos passos per redactar un correu.

Redacta (1) > Destinatari (2) > Assumpte (3) > Missatge (4)

Es molt important que introduïu el destinatari sinó no us deixarà avançar i 
procedir amb el pas següent.
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El següent pas és fer clic a la fletxa que hi ha just al costat de l’opció d’Enviar.

Un cop haguem fet clic es desplegarà la opció Programa l’enviament.

Després d’haver escollit l’anterior opció ens apareixerà una finestra que ens 
proposarà una sèrie de dates que ens podrien ser útils (1). Normalment 
recomana el matí del dia següent o la tarda del dia següent, depenent de 
l’hora en que es faci la programació. Però si volem escollir la data i la hora que 
nosaltres volguem també tenim una opció (2) que ens desplegarà una 
finestreta amb un calendari i un apartat per escollir l’hora. Un cop escollides 
les dates només haurem de fer clic a Programa l’enviament (3)



Un cop s’han fet els passos anteriors Gmail ens notificarà que hem programat 
un correu electrònic. La notificació apareixerà a la cantonada inferior 
esquerra.

També podem veure els correus electrònics programats si anem a buscar 
l’apartat Programats a la columna esquerra de la interfície de Gmail. Això pot 
esser molt útil per aquelles persones que treballin molt sovint amb aquests 
tipus de missatges com responsables de comunicació.



Des del Programa de Noves Tecnologies us engresquem a què proveu 
aquesta funció i ens compartiu, per correu, com us ha anat, si li heu trobat 
alguna utilitat que nosaltres no coneixem, etc.

Si algú de vosaltres necessita més informació o suport a l’hora d’utilitzar la 
programació de correus electrònics de Gmail no dubteu en contactar amb 
l’Aran, el Xavi o el Jordi a través dels nostres correus individuals o millor des 
de l’adreça de nntt@aurigrup.cat.

Recordeu que podeu recuperar qualsevol consell tecnològic al nostre blog!

nntt.auria.org

mailto:nntt@aurigrup.cat
https://nntt.auria.org/

