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1.- Identificación 

O espazo Abalar  para  profesores  é  unha  ferramenta  que  nace  coa  idea  de  “facilitar  o

desenvolvemento  das  actividades  de  seguimento  e  control  diarias  dos  docentes  e  permitir  o

intercambio de información e a comunicación cos responsables dos alumnos/ as”.  Esta ferramenta

está dispoñible en versión web e tamén ten a súa versión app, para empregala dende dispositivos

móbiles. Actualmente, a versión da app Abalar non permite acceder aos servizos como profesor,

só  podemos  empregar  o  espazo  Abalar  na  súa  versión  web  a  través  do  enderezo

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar.  Dende o portal de edu.xunta.es tamén podemos entrar

buscando o logo abalar,  que se atopa na parte inferior da páxina.  

Entramos  como  usuarios  de  educación  empregando  os  nosos  datos  de  usuario  e

contrasinal (os mesmos que temos para o correo electrónico).

Unha vez estamos identificados vemos que dispomos dun espazo familias, onde aparecerán os

datos dos nosos fillos e fillas, si se atopan matriculados nalgún centro educativo, e dun espazo

profesorado.  Como profesores e profesoras imos empregar este espazo como ferramenta de

comunicación coas familias do noso alumnado.
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2.- Datos persoais

A primeira xanela que nos aparece permítenos acceder á aplicación de datos persoais e

dende alí consultar os datos do noso expediente electrónico: os servizos que levamos prestados,

os cargos, as titorías, os cursos de formación, as titulacións... Para acceder temos que facer clic no

noso nome e logo, na pestana que se desprega, en  Aplicacións de datos persoais, abrirase unha

nova pestana coa aplicación de datos persoais.

Entramos na aplicación de datos persoais, nesta parte podemos cambiar o noso enderezo,

os datos da conta bancaria ou os datos de contacto que temos rexistrados actualmente, só temos

que ir movéndonos polas distintas pestanas:
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No apartado de Expediente electrónico podemos consultar os anos de servizo, os cargos

que tivemos ao longo da nosa etapa como docentes,  as titorías,  os  cursos de formación que

fixemos etc. Todos estes apartados son exclusivamente de consulta, non podemos facer ningún

cambio na información rexistrada.

O último apartado é o buzón de informes, onde aparecerán os documentos que xeremos

mediante a aplicación: listado de incidencias, listados de titorías, listado de subscricións...

3.- Ligazóns

Este apartado podemos empregalo para crear ligazóns aos sitios web de uso frecuente:

ligazóns ao correo, ao portal da consellería, á páxina web do centro, á aula virtual do centro...

Para crear unha nova ligazón só temos que premer no botón Crear ligazón e logo cubrir os datos

de  título,  descrición  e  a  URL  do  sitio  web  ao  que  queremos  acceder  cando  empreguemos  a

ligazón. Por exemplo, para crear unha ligazón ao correo corporativo cubriremos os datos que se

amosan na seguinte imaxe, non esquezas premer en Gardar despois de cubrir os datos:
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4.- Accións

Na pestana de Accións podemos realizar as subscricións as funcionalidades que  ofrece o

portal Abalar, crear incidencias de aula, crear avisos e xestionar as citas de titoría.

Antes  de  realizar  calquera  acción  temos  que  elixir  o  grupo sobre  o  cal  imos  traballar,

despregamos a pestana, eliximos grupo e logo prememos no botón Escoller:
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4.1- Subscricións

Dende aquí podemos aceptar recibir xustificacións de faltas do alumnado, como profesor

ou profesora recibiremos un correo electrónico coa xustificación da falta, isto non implica que o

responsable do alumno non teña que xustificar a falta ao titor ou titora.  Na imaxe amósase un

exemplo dun correo recibido coa xustificación de faltas de asistencia:

As familias poden solicitar con nós unha cita de titoría a través deste servizo. Para que esta

opción sexa posible  temos que aceptar  a  solicitude de citas de  titoría cos  responsables  dos

alumnos e alumnas,  estas citas serán confirmadas ou anuladas mediante correo electrónico e

quedarán rexistradas no portal Abalar no apartado citas de titoría. Si aceptamos as subscricións

nun dos nosos grupos, automaticamente quedarán aceptadas para o resto de grupos nos que

impartimos clase. 
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4.2- Incidencias na aula

Ao premer en Incidencias na aula  aparécenos unha pestana cos  nomes dos alumnos e

alumnas do grupo seleccionado, os nomes dos seus responsables e indícasenos se están ou non

subscritos  á  aplicación Abalar,  tanto na  súa  versión web  como  na  versión móbil.  Dende  esta

pestana tamén podemos ver as incidencias creadas para o grupo seleccionado, podemos ver as

incidencias  creadas  por  calquera  profesor  do  grupo,  pero  só  podemos  editar  os  datos  das

incidencias  ou eliminalas, se nos somos os usuarios creadores da incidencia. 

Como incidencia podemos incluír calquera aspecto relativo ao comportamento na aula, ao

traballo  desenvolto,  as  tarefas  presentadas  ou  non  presentadas  aspectos  que  consideremos

resulte necesario, ou positivo, informar ás familias del. Tamén dende aquí podemos solicitar citas

de titoría cos responsables do alumnado.
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Crear incidencia: premendo neste botón ábrese a xanela que nos permite redactar a incidencia

correspondente. Cubrimos a información e seleccionamos o responsable ao que lle imos notificar

da incidencia, non debemos esquecer premer en Gardar.

4.3- Avisos a grupos

Esta opción emprégase para crear un aviso a un determinado grupo no que damos clase,

trátase de avisos xerais que recibirán todos os responsables dos alumnos e alumnas do grupo que

estean subscritos ao espazo Abalar familias. Poderíamos empregar estes avisos para informar ás

familias de datas de actividades ou saídas didácticas, exames ou prazos para facer entrega de

traballos, datas de reunións de pais/nais, entrega de notas ...

Seleccionando a pestana Avisos a grupos vemos os avisos que xa foron creados con anterioridade

e danos a opción de crear un aviso novo ao grupo seleccionado, para facelo temos que premer no

botón Crear aviso.
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Os datos que debemos introducir son: a data na que se fai efectivo o aviso e a data na que

perde  validez.  Redactamos  o  contido  do  aviso  e  incluímos  calquera  observación  que

consideremos  oportuno.  Prememos  en  Gardar para  que  o  aviso  quede  rexistrado  e  sexa

notificado ás familias a través da aplicación.

4.4 - Avisos e notificacións

Neste apartado podemos ver os distintos tipos de avisos que se fixeron para cada grupo de

alumnos e alumnas nos que damos clase. Poden ser avisos do Centro ou da Administración, e

poden estar  dirixidos  ao profesorado do grupo,  aos  responsables  do grupo (ás  familias)  ou a

todos. Como profesores só podemos ver estes avisos, pero non editalos nin eliminalos.
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4.5- Citas de titoría

Para facer o seguimento das reunións de titorías seleccionamos a acción Citas de titoría.

Dende aquí podemos recibir avisos para concertar unha cita coa familia dun alumno ou alumna,

pero  nós  como  profesores  ou  titores  non  podemos  solicitar  unha  cita  dende  este  apartado,

teríamos  que  facelo  dende  incidencias,  avisos  ou  mensaxes.  Unha  vez  recibida  a  solicitude

podemos confirmala, modificala ou anulala.

4.6- Mensaxería

Dende comezos do mes de maio a aplicación Abalar dispón dunha nova ferramenta:  a

Mensaxería, con ela podemos enviar mensaxes aos responsables dos alumnos e alumnas de xeito

individual e coa posibilidade de recibir resposta. As familias que teñan instalada a aplicación, a

partir da  versión  1.3.0, poderán subscribirse a esta nova funcionalidade, recibindo un aviso nos

seus dispositivos móbiles cada vez que se lle envíe unha mensaxe.
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Para crear unha mensaxe nova temos que ir ao menú Accións e alí escoller Mensaxería:

Se imos crear  a  nosa primeira mensaxe apareceranos a  bandexa principal  baleira  e   o

botón Crear Mensaxe.

Premendo en  Crear Mensaxe desprégase as  opcións da mensaxe que debemos cubrir.

Escribimos o Tema, seleccionamos si queremos ou non recibir resposta,  o tipo de mensaxe, para

todo o grupo ou só para determinados alumnos ou alumnas.
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Se en Tipo de mensaxe eliximos Crear mensaxe privada para persoas do grupo, desprégase

a lista de alumnos onde seleccionar as persoas a quen queremos enviarlla.

Escribimos  a  mensaxe  e  prememos  no  botón  Aceptar  para  que  esta  sexa  enviada  ás

persoas seleccionadas. 

As mensaxes enviadas aparecen na bandexa principal, ordenadas de máis recentes a máis

antigas.
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Para ver o contido dunha mensaxe xa enviada seleccionamos Ver mensaxes, aparécenos o

contido da mensaxe creado por nós á dereita e as resposta da familia á esquerda. Dende aquí

podemos  cambiar  a  opción  de  Admitir  respostas  e  eliminar  mensaxes  enviadas  pola  familia.

Sempre debemos premer no botón Aceptar para confirmas os cambios feitos.

A aspa vermella que aparece ao lado de cada mensaxe serve para dar por rematada unha

conversa,  o  contido  da  mensaxe  non  desaparece  e  pode  ser  consultado,  pero  non  admitirá

modificacións. Na bandexa principal aparecen “apagadas” as mensaxes que están pechadas.
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5.- Desconectarse do sistema

Unha vez rematemos o traballo no espazo Abalar non debemos esquecer pechar a nosa

sesión.
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