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EspazoAbalar e abalarMóbil: Comunicacións coas persoas responsables 

Cuestións previas 

Na actualidade o 95% das persoas responsables de alumnado xa teñen instalada e activada a 

aplicación do abalarMóbil e/ou do espazoAbalar.  As persoas responsables de alumnado 

agradecen esta canle de comunicación xa que é efectiva, rápida e veraz.  Na procura de prestar un 

mellor servizo e para garantir o 100% da comunicación coa mesma é preciso que poñamos tódolos 

días as faltas de asistencia e puntualidade no XADE (durante as clases comodamente a través da 

pantalla flotante ou logo da realización das mesmas, en caso de falla de tempo ou problemas 

técnicos) e activemos as seguintes opcións, entrando no noso espazoAbalar: 

Activación das funcionalidades 

• Acepta a xustificación de faltas a través do portal  

o Deste xeito actívanse as notificacións de faltas de asistencia con distintas cores 

conforme as modalidades existentes (xustificadas e non xustificadas; asistencia e 

puntualidade).  De non o facer, non reciben a notificación correspondente. 

• Acepta a solicitude de titorías por parte dos responsables dos alumnos 

o Deste xeito, os responsables poden solicitar una titoría connosco a través da aplicación, 

así desconxestionamos o servizo da centraliña e por ende da conserxería. 

 

Procedemento 

1. Accedemos á web https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/ 

2. Imos a “acceso aos servizos” (arriba á dereita)  

3. Introducimos o noso usuario e contrasinal de EDU 

4. No caso de que non se abra soa, picamos na opción “espazo profesorado”, no menú da 

esquerda ou nas 3 ralliñas 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
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5. Escollemos grupo 

6. Imos a Accións > Espazo titorías 

Comunicacións puntuais 

1. Se queremos informar da celebración de probas, de 

situacións sobrevidas, de problemas puntuais dun/ha 

alumno/a ou de todo o grupo, podemos utilizar o 

espazoAbalar para nos comunicar cos responsables, 

conforme ao seguinte: 

o Seguimos os pasos 1-5 do apartado anterior. 

o Imos a Accións > Incidencias na aula, logo en crear 

incidencia no/a rapaz/a correspondente, introducindo a incidencia, observacións e o/s 

responsable/s ao/s que ímonos comunicar. (gardar) 

o Ou ben imos a Accións > Avisos a grupos > crear aviso para facer unha comunicación 

para todo o grupo, introducindo as datas de inicio/fin, o aviso e observacións. (gardar) 

2. Para consultar os avisos e notificacións recibidos, imos a Accións > Avisos e notificacións e 

eliximos “todos” (ou ben os que nos interesen) dándolle a buscar. 

Xestión de titorías 

1. Dispoñible para tódolos niveis da ESO e o bacharelato coa fin de facilitar o noso labor á hora de 

obter información para as titorías coas persoas responsables de alumnado.  Como ben 

sabemos, ás veces, é unha tarefa “ardua” conseguir falar con todo  o equipo docente a tempo 

para a devandita cita e esta é unha maneira más práctica.  Procedemos de xeito similar coas 

comunicacións puntuais só que imos a “Citas de titoría” logo de recibir unha solicitude e 

“Espazo titorías” para as comunicacións entre o equipo docente e quitar un informe para 

mostres ou mesmo entregar ás persoas responsables de alumnado. 
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Información complementaria. 

Para ver o funcionamento do abalarMóbil podemos acceder ao seguinte vídeo de 5 minutos: 

• Instalación e rexistro  https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc 

• Funcionalidades  https://www.youtube.com/watch?v=6cY5JtUURaM 

• Mensaxería  https://www.youtube.com/watch?v=X8VCRaGwelw 

• Tamén podemos aproveitar se temos fillas ou fillos en idade escolar nun centro público de 

Galicia descargando e instalando a aplicación no noso teléfono móbil, ou a través de calquera 

compañeiro que o/s teña. 

Para acceder aos manuais dos distintos usuarios e destinatarios do espazoAbalar: (na nosa web) 

• https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/actualizacion-das-guias-do-portal-

espazoabalar. 

Exemplos de notificacións 

Ao profesorado  xustificacións e faltas de asistencias 
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Aos responsables  faltas de asistencia 

 
Aos responsables  publicacións de cualificacións 

 
Grazas pola túa atención e colaboración 

Asdo.:  O director 

D. Juan Carlos Pérez Mestre 

 
 


