
Como enviar unha foto dende o móbil a unha conta de correo electrónico:
Seguindo estes catro pasos conseguiremos enviar unha ou varias fotos feitas co móbil da tarefa ao 
mestre ou mestra si nos facilitou unha conta de correo electrónico.
Temos que ter en conta que é preciso saber cal é a nosa conta de gmail, que é a que a maioría dos 
móbiles teñen pois a temos que crear para instalar as aplicacións dende google play.
Explico primeiro como enviar unha sóa foto. O mellor é facela e enviala dende a Galería de imaxes.

Imaxe 1 Imaxe 2 Imaxe 3 Imaxe 4

A imaxe 1 corresponde a Galería onde teño a imaxe que quero enviar. Si so mando unha, clicar 
enriba dela e veredes na parte inferior (na captura non se aprecia), normalmente á esquerda o 
símbolo de compartir e premedes nel. Sairavos unha imaxe como a número 3, onde tedes que clicar 
no símbolo de Gmail (terceiro na fila de arriba), e vos levará á imaxe 4, onde tedes que alomenos 
cubrir onde pon “para” co enderezo electrónico de a quen lla queredes enviar(marcado en 
vermello). Podedes cubrir tamén en asunto indicando o alumno e o nome do traballo, por exemplo e
mesmo en “escribir correo” podedes por os comentarios que vexades oportunos. Para enviar, tedes 
que clicar na especie de frecha situada arriba á dereita (rodeada na imaxe de azul)
Unha boa idea é que participen no proceso os/as nenos/nenas pois estaremos a ensinarlles a 
empregar este tipo de sistema, sempre en función da idade.
Si queredes enviar máis de unha (non enviedes demasiadas de cada vez, catro ou cinco como 
moito), na fase da imaxe 1 presionade sobre unha imaxe mantendo pulsado e apareceravos a mesma
pantalla coas imaxes cun cadriño para escoller cada imaxe e despois o procedemento é o mesmo.

Ánimo.


