
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas Familias, 

 

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, 

ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos 

seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. 

AbalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que 

permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos. 

  

A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play 

Store (se o sistema operativo é Android).  

As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer de funcionalidades como:  

• Acceder aos datos persoais 

• Consultar as cualificacións 

• Solicitar unha cita de titoría 

• Consultar os datos do centro educativo 

• Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo. 

• Consulta de horario e calendario para o curso… 

 

Dende o CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo recomendamos ás familias que instalen a 

aplicación para poder ir familiarizándose co seu uso. 

Ata o momento podedes obter a información relativa ás cualificacións, horarios, calendario 

escolar para cada curso, faltas de asistencia rexistradas en cada caso particular, así como ós 

datos básicos do centro. 

Para as demais funcionalidades dende cada titoría, de maneira individual, informaranvos do 

momento en que decidan utilizala como sistema de comunicación coas familias tanto para enviar 

notificacións como para solicitar titorías, xa que ata o momento non se solicitan a través da 

aplicación.  

 

No caso de precisar información relativa a como darse de alta na aplicación e da súa utilidade poden 

obter acceso á guía para as familias no seguinte enderezo: 

 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil 

 

Atentamente  

A Dirección do Centro. 

C.E.I.P.  PLURILINGÜE “SAN VICENZO” 
Rúa do Candil 19. VIMIANZO 15129 A CORUÑA 

   Telf – Fax  881866532 Correo electrónico: ceip.sanvicenzo@edu.xunta.es 

 

mailto:ceip.sanvicenzo@edu.xunta.es


 

 

 

 

 

 


