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Abalar Móbil  

Trátase dunha aplicación para o teléfono móbil, creada pola Consellería de 
Educación, que permite ás familias consultar a información dos seus fillos desde 
calquera lugar, de forma cómoda e rápida. Tamén poden acceder os estudantes 
maiores de idade. 

A descarga desta aplicación faise desde Apple Store (se o sistema operativo é IOS) 
ou desde Play Store (se o sistema operativo é Android).  

Os usuarios/as que descarguen Abalar Móbil van poder dispoñer das seguintes 
funcionalidades:  

• Consultar as cualificacións 
• Consultar as faltas de asistencia e de conducta 
• Consultar os avisos ou notificacións do profesorado ou do centro. 
• Consultar as  incidencias creadas polo profesorado 
• Solicitar unha cita de titoría (se o profesor/a habilita este medio) 
• Xustificar as faltas de asistencia (se o profesor/a habilita este medio) 

Na ligazón www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil poden atopar mais 
información e tamén unha guía en pdf e un vídeo nos que se explican o 
funcionamento e a instalación da aplicación. 

Poden instalala no seu móbil cando o desexen, seguindo os seguintes pasos: 

Proceso de rexistro resumido (a propia aplicación nos guía para facer todos os pasos): 

1. Descargar a aplicación e instalala 

2. Introducir o seu nº de teléfono (do pai, nai ou titor/a legal do alumno/a) e pulsar “Enviar” 

3. Recibirá unha mensaxe (pode tardar uns minutos) cun código que terá que introducir na 
seguinte pantalla e pulsar en “Enviar Código” 

4. A continuación a aplicación solicitaralle un contrasinal, que será o que utilizará para acceder 
á aplicación. Deberá escribilo nos dous recadros e pulsar en “Aceptar”. (O contrasinal debe 
ter un mínimo de oito caracteres e conter letras maiúsculas, minúsculas e números) 

5. Xa ten o seu proceso de rexistro completado. A continuación pulse en “Continuar” 
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