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Configuració d’Outlook per a dispositius mòbils 
 

 

Aquesta guia us permetrà configurar la bústia de correu de la UAB al vostre dispositiu mòbil 

amb Android i iPhone amb l’aplicació oficial Outlook. 

Per començar, cal que us baixeu i instal·leu l’aplicació “Outlook” des de la botiga d’aplicacions 

d’Android “Play Store” o en cas de que es vulgui fer servir en un dispositiu iPhone i iPad, des de 

la “App Store” 

Un cop instal·lat accediu a l’aplicació Outlook i premeu el botó “Comença” per a iniciar la 

configuració 
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A continuació, escriviu el NIU del compte que voleu fer servir en el format: NIU@uab.cat i feu 

clic a “Continua” o “Afegeix un compte”   
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Us apareixerà la finestra d’inici de sessió del correu. En aquesta finestra haureu d’escriure el 

NIU i la paraula de pas associada al compte. Aquesta paraula de pas és la mateixa que feu 

servir per accediu a tots el serveis de la UAB. 

Un cop escriviu les dades, feu clic a “Iniciar sessió” per a continuar. 
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En aquesta última pantalla podeu fer clic a “Continua” o “Som-hi” si desitgeu afegir un altre 

compte o bé podeu seleccionar “Omet” per a configurar només un compte. Sempre podreu 

afegir comptes posteriorment. 

 

Una vegada realitzat el procés de configuració ja podreu obrir l’aplicació i consultar el vostre 

correu. 

Quan accediu per primer cop es sincronitzaran tots el missatges de correu a l’aplicació, aquest 

procés de sincronització dels missatges i carpetes de correu pot trigar un temps depenent la 

connexió i el volum dels correus que tingueu a la bústia. 
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Amb l’aplicació d’Outlook teniu a la vostra disposició el conjunt d’eines del paquet Outlook 

com el Calendari, Fitxers i Contactes. 

Aquestes dades es sincronitzen directament des del servidor de correu UAB a l’aplicació 

Outlook de Microsoft.  

Des de Calendari teniu la possibilitat de visualitzar i gestionar els esdeveniments de calendari. 

També disposa de l’accés a la visualització dels “Fitxers” adjunts als correus que heu rebut i 

l’eina de Persones, és on podeu visualitzar tots els contactes que teniu guardats al vostre 

compte de correu UAB. 

 

Per accedir als arxius de OneDrive, és aconsellable utilitzar la pròpia aplicació “OneDrive” de 

Microsoft que es pot descarregar també de “Play Store” per a Android i a “App Store” per 

iPhone i iPad. 


