
Guía rápida de 
TokApp School

PARA MESTRES

LEMBRA QUE COMO MESTRE:

- Terás un usuario e contrasinal
para usar na aplicación (APP)

- Terás outro usuario e contrasinal
como mestre do centro,
(cervinho.xxxx) que usarás na web 
www.tokappschool.es para enviar os
avisos

- Desde a APP vincularás a túa
conta persoal coa túa conta de
mestre, para poder enviar tamén
avisos desde a propia APP.

7
Como enviar avisos
desde a APP

Entra en menú e verás que
aparece o nome do centro,
premendo sobre el poderás
enviar notificacións desde a
propia APP.

8
Como enviar avisos
desde a web

Entra no sitio web 
www.tokappschool.es e accede
co teu usuario e contrasinal de
mestre, desde alí poderás
enviar os avisos.

Que podo enviar nos
avisos?

Desde a APP poderás enviar avisos
ós representantes, unicamente de
texto. Se ben poderás elixir a opción
“versión escritorio “ desde onde si
poderás enviar documentos
adxuntos como desde a web.

Poden as familias
enviar mensaxes ó
mestre/a

Non, salvo que teñan o seu número
de móvil persoal na axenda, e
apareza no chat, só poderán
respostar ós avisos que envíes, se
así o indicas durante o envío.

http://www.tokappschool.es/
http://www.tokappschool.es/


1Onde podo usar
TokAppSchool?

Podes empregar TokAppSchool, para
enviar avisos, ós grupos de pais/nais
ós que teñas acceso,  tanto desde a
súa web como desde a propia
aplicación

Quen xestiona
 os permisos?

Os adminstradores do centro (equipo
directivo) son quenes teñen que, crear
os usuarios de mestre, outorgarlles os
permisos e asignarlles os respectivos
grupos.

Que podo facer 
con TokApp?

Poderás enviar avisos e notificacións
os pais/nais do teu grupo, tanto de
forma individual como colectiva e
solicitar unha resposta se o desexas,
tanto desde a APP como desde a
web. 

Instala a aplicación

Busca a aplicación (APP)
TokApp School e instálaa no
teu smartphone, ou con este
QR. 

2
Crea un usuario na
APP

Entra na aplicación e crea un
novo usuario e contrasinal.

3
Verifica a túa conta
na APP

Valida a túa conta tra-lo
rexistro, empregando a
“verificación por móvil”.
Poderás facelo desde menu
-> axustes -> contas

4
Solicita a túa conta
de mestre/a

Solicita o teu usuario e
contrasinal como mestre ó
administrador (equipo directivo)
do centro

5
Cambia o teu
contrasinal de
mestre

Entra na web 
http://tokappschool.com,
accede cos datos de mestre e
cambia o contrasinal polo que
desexes

6
Activa a APP como
mestre/

Entra na APP na opción
menú -> axustes -> contas ->
son mestre, e introduce os
teus datos como mestre.

http://tokappschool.com/

