
ABALARMÓBIL 

 

  

Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria 

 

CEIP PLURILINGÜE AMADEO RODRIGUEZ BARROSO 
Rúa San Mamede, 8. 32005-OURENSE 

Tel.: 988 220 883   Fax: 988 686 836 
Correo electrónico: ceip.amadeo.barroso@edu.xunta.es 

Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipamadeobarroso/   

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar 

o acercamento entre o profesorado e as familias, 

ofrece abalarMóbil, unha aplicación que permite 

ás familias consultar a información dos seus 

fillos a través do teléfono móbil. 
Esta aplicación nace no contexto do Proxecto 

Abalar, un compromiso da Administración gale-

ga coa cidadanía, no ámbito da  integración das 

novas tecnoloxías na práctica educativa. 

 

A descarga desta aplicación faise dende Apple 

store (para IOS) ou dende Play Store (para An-

droid), é gratuíta e ten caracter voluntario. Para 

máis facilidade pódese usar o código QR  dispo-

ñible na contraportada deste folleto. 

 

Ofrece as seguintes funcionalidades: 

 Acceder aos datos persoais 

 Consultar cualificacións 

 Consultar e xustificar faltas de asistencia 

 Consultar as faltas de conduta 

 Solicitar unha cita de titoría 

 Consultar os datos do centro educativo 

 *Avisos e notificacións 

 

*Nun primeiro momento, e a xeito experi-

mental, o centro comezará ofertando a fun-

cionalidade de avisos e notificacións que se 

seguirá facendo paralelamente co sistema 

tradicional de envío por escrito.  Logo nunha 

segunda fase comezarase a ofertar o resto de 

funcionalidades.  
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Guía de descarga e instalación 

O procedemento de insta-

lación é similar tanto en 

IOS coma en Android. 

Veremos un exemplo de 

instalación en Android: 
 

Dende a tablet ou dende o 

móbil abrimos a Play store 

e buscamos “abalarMóbil. 

Instalamos a aplicación e 

abrímola. 

O primeiro paso que 

deberemos realizar é 

introducir o noso 

número de teléfono 

móbil que deberemos 
escribir no espacio 

habilitado. 

O segundo paso será 

introducir o código que 

nos enviarán a través de 

mensaxe SMS e que 

tamén deberemos escri-
bir no espacio habilita-

do. 

E xa por último introducire-

mos un contrasinal persoal 

que deberemos verificar 

para máis seguridade.  

Estas operacións xa non 

deberemos volver a repeti-

las pois a aplicación abrira-

se directamente a partir de 

agora.  
Aparecerán todos os fillos/

as que teñamos matricula-

dos no centro. 

Seleccionando o alumno/a en 

cuestión mostraráse unha panta-

lla cos datos máis relevantes 

ademáis do número de avisos ou 

notificacións así como das posi-
bles incidencias. 

Picando na icona de menú situa-

do na parte superior esquerda 

accedemos ao resto de funcio-

nalidades, sempre e cando foran 

activadas previamente dende o 

centro. 

Este será o aspecto do menú de funcións que están 

activos de momento.  

O resto iráse activando despois de superar esta pri-

meira fase experimental. 

Invitámolos a participar desta iniciativa que conside-
ramos será beneficiosa pola comodidade e axilidade 

en moitas xestións que agora se fan a través de papel. 


