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1. Configuració de més d'un compte de correu
Freqüentment en l'àmbit educatiu ens veiem amb la necessitat d'utilitzar un o més comptes 
de correu corporatiu (correu docent, correu de centre, coordinació TIC,...) a més del propi 
personal. Pel que és molt comú gestionar diversos comptes de correu des d'un mateix gestor
per a facilitar l'organització i la consulta de la informació que rebem via e-mail.

Amb Mozilla Thunderbird podem configurar múltiples comptes de correu, vegem com.

En primer lloc hem de prémer sobre “Compte de correu existent”, per a arribar podem usar 
dues rutes:

a) “Arxiu”> “Nou”> “Compte de correu existent”

b) Fem clic en la icona de menú, les 3 ratlles horitzontals de la part superior dreta del gestor, 
premem sobre “Nou” i s'obrirà una altra finestra amb l'opció “Compte de correu existent”.



En aqueix moment s'obri una finestra per a introduir les dades referides al compte (nom, 
adreça de correu i contrasenya). Quan les emplenem, podrem configurar manualment el 
correu o continuar. En tots dos casos haurem de triar protocol (POP3 o IMAP) depenent de si
volem que es descarreguen o no els missatges al nostre equip.

Si premem “Continuar” Thunderbird realitzarà part de la configuració de manera automàtica.



Ens demanarà en aquest punt del procés que seleccionem el protocol i premem “Fet” per a 
finalitzar.

Si volem configurar el compte manualment ens apareixerà una finestra on podrem 
seleccionar els protocols i ports. Una vegada seleccionats, premem sobre el botó “Fet”.



Seguirem aquest procediment amb tants comptes com vulguem
afegir.

En aquest moment tenim diferenciades totes les safates d'entrada.

Si volguérem veure tots els missatges en la mateixa safata per a
no haver d'anar canviant d’una a l'altra per a consultar tots els
correus, també tenim la possibilitat de fer-ho. Veurem com en el
següent apartat.

2. Unificar tots els comptes de
Thunderbird.
Els passos que seguirem per a unificar els nostres comptes en una sola safata d'entrada són 
els següents: anem a la barra de menú i premem sobre “Veure”, farem clic en “Carpetes” i, a 
continuació, en “Unificades”.

Si ara anem a la “Safata d'entrada”, en la columna esquerra del programa, podrem veure els 
correus de tots els teus comptes des d'aqueixa única bústia.



3. Com eliminar un compte de Thunderbird.

Acabat el curs escolar és possible que hàgem tingut algun canvi de càrrec, de coordinació, 
fins i tot de centre pel que pot ser que tinguem la necessitat d'eliminar alguna dels comptes 
que gestionem des de Thunderbird.

Eliminar un compte és una tasca bastant senzilla. En primer lloc, anem a la columna de 
l'esquerra i punxem amb el botó dret sobre el compte de correu que volem eliminar i premem 
sobre l'opció “Configuració”.

S'obrirà una finestra: premem sobre el botó “Operacions sobre el compte” que està en la part 
inferior esquerra. A continuació, premem “Eliminar compte”.



Veurem després una finestra de confirmació on ens permet mantindre o no les dades dels 
missatges (encara que es mantindrà una còpia en el servidor malgrat que seleccionem 
l'opció d'eliminar-los) i una altra on s'informa que ja s'ha eliminat el compte.
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