INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

EXERCICI 7
OFFICE OUTLOOK
Segueix les següents instruccions per completar l’exercici:

1. Surt a la pissarra i apunta el teu nom i al costat el correu electrònic.
2. Configura el programa Office Outlook perquè es connecti al teu compte de correu de
Google. Un cop fet, prem el botó Enviar y recibir per comprovar que ho has fet bé
(hauries de rebre missatges).
3. Ara anem a comprovar que en pots enviar. Envia un correu al professor
(xevi.vb@gmail.com) amb asunto JA ESTIC A PUNT!
4. Envia un missatge a tots els teus companys indicant-los la data del teu aniversari
(no cal posar l’any si no voleu...) i la data del sant. Adjunta-hi una foto que hagis
trobat per internet amb la qual t’hi puguis sentir identificat.
5. Entra tots els teus companys/es de classe a la llibreta d’adreces d’Outlook. En
aquest cas, a part del nom i cognoms i l’adreça de correu electrònic, caldrà que
entris el dia del seu aniversari, el dia del sant i la foto que t’han enviat com a foto del
perfil.
6. Fes un grup d’adreces amb els teus companys de classe.
7. Envia un missatge a tots els teus companys de classe amb un enigma que pugui ser
solucionat a través d’Internet i que la solució requereixi l’enviament d’una imatge.
8. Configura les següents dates al calendari (si no tens previst fer-ho, t’ho pots
inventar):
a. On passaràs el sopar de la nit de Nadal.
b. On faràs l’àpat del Nadal.
c. On aniràs per Sant Esteve.
d. On faràs el cap d’any.
e. On aniràs a veure la cavalcada de reis.
f.

On faràs els reis.

g. On faràs el Carnestoltes.
h. On faràs el dinar de Pasqua.
i.

On faràs el Sant Joan.

j.

Dates de les vacances i lloc (les de tot l’any).

k. On faràs la Castanyada.
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9. Comprova el correu i soluciona els 10 enigmes que t’han d’haver arribat
(aproximadament).
10. Fes les següents captures de pantalla i envia-les al professor:
a. La llibreta d’adreces en un format que es puguin veure les fotos assigandes a
cada contacte.
b. El mes de gener del calendari.
c. El mes de juny del calendari.
d. El mes de desembre del calendari.
11. Envia un correu al professor amb assumpte JA HE ACABAT.
12. Desconfigura i esborra tot rastre del teu pas per l’Outlook.
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