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O espazoABALAR é unha moderna plataforma de última xeración 

desenvolvida pola Consellería de Educación e a Secretaría Xeral de 

Modernización e Innovación Tecnolóxica , coa finalidade de:

O espazoABALAR

� Achegar a educación aos cidadáns

� Incrementar a eficacia dos servizos educativos

� Desenvolver as TIC no ámbito educativo 

� Fomentar a participación e motivación do alumnado 

� Loitar contra o fracaso escolar

� Reducir as cargas de traballo da Administración

� Fomentar a participación dos centros e da 

comunidade docente
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A partir dos próximos días, os centros ABALAR terán acceso á primeira 

versión do espazoABALAR . No obstante, coas seguintes versión darase 

acceso ao resto da comunidade educativa , isto inclúe tanto aos pais, 

nais e titores legais, como aos alumnos e docentes .

O espazoABALAR

Familias Alumnos Profesores
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O espazoABALAR está estruturado en diversas áreas dedicadas a 

diferentes destinatarios. Por tanto, cada área ten uns servizos 

específicos que servirán para a satisfacción das necesidades do grupo 

ao que van dirixidos. Actualmente, o portal componse de:

Funcionalidades actuais do portal

Permite aos pais, nais ou titores legais 

realizar un seguimento académico en liña

Espazo familias

Repositorio de contidos educativos dixitais

Plataforma de xestión, difusión e emprego 

dos recursos educativos dixitais
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Nesta primeira versión do Portal ABALAR, o Espazo Familias está

destinado a todos os pais e nais dos alumnos escolarizados nos 

centros Abalar e ten como obxectivo facilitar a integración dos 

mesmos na Comunidade Educativa.

� Comunicación máis fluída cos pais dos alumnos

� Proporciona información sobre os programas 

educativos, absentismo, avaliacións, calendario, etc.

� Axiliza os trámites relacionados coa educación

� Facilita o dereito a elixir o medio de acceso aos 

servizos públicos

Beneficios do espazo Familias 

O espazo Familias
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É unha Plataforma de xestión, difusión e emprego de recursos 

educativos dixitais. Contará cunha selección de contidos educativos

clasificados e permitirá compartir con outros axentes da comunidade 

educativa galega .

O repositorio de contidos educativos

Beneficios do Repositorio de contidos dixitais

� Centraliza os recursos educativos nunha mesma 

plataforma facilitando o acceso aos mesmos e

clasificándoos por niveis educativos e materias

� Incentiva a elaboración de recursos educativos 

para completar o currículo educativo da ensinanza 

primaria e secundaria
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O desenvolvemento do espazo ABALAR será continuado ao longo do 

tempo, e a finais de ano, ampliaranse novas funcionalidades:

Funcionalidades futuras do portal

espazo Centros

espazo Profesores

Facilitará a información e a comunicación cos pais

Porá a disposición da comunidade un taboeiro virtual 

e facilita a comunicación coas familias e profesores

Espazo Centros

Pon a disposiciPon a disposicióón da comunidade n da comunidade 

un taboeiro virtual e facilita a un taboeiro virtual e facilita a 

comunicacicomunicacióón entre familias e n entre familias e 

profesoresprofesores

Permiterá unha nova canle de comunicación coas 

familias: solicitude de titorias, xustificación faltas, etc

Espazo Familias

Posteriormente, continuarase coa inclusión de novos servizos.
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Calendario de despregamentoCalendario de despregamento
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O modelo de despregamento de espazoAbalar contempla un modelo de versións no que se 

realizarán ao longo deste trimestre ao menos 3 versións:
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�Versión 1 
(Funcionalidades 
Actuais)

�Versión 2

�Versión 3

�Mantemento

FASES

FITOS DO PROXECTO

PLANIFICACIÓN  DESPREGAMENTO ESPAZOABALAR
Decembro

Versión 1

Setembro Outubro Novembro

Versión 2 Versión 3
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Funcionalidades – versión 2Funcionalidades – versión 2

99

Versión 2 Finais Novembro 2010Alcance

Espazo Familias. Os pais ou responsables dos alumnos poderán:

•Consultar datos académicos anos anteriores, e o uso de servizos complementarios 
(comedor, transporte escolar) 

•Xustificar as faltas de asistencia dos fillos

•Pedir cita para titoría cos profesores e titores e solicitarlles información 

•Acceder as notificacións realizadas dende os centros e a consellería 

Espazo Profesores. Neste Espazo, aos docentes se lles permitirá:

•Publicar avisos aos seus grupos de alumnos

•Enviar comunicacións aos pais (incidencias na aula, …)

EspazoABALAR. 

•Multiidioma: galego e castelán
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Funcionalidades – versión 3Funcionalidades – versión 3
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Versión 3 Finais Decembro 2010Alcance

Espazo Familias. Os pais e nais poderán dispoñer dos seguintes servizos:

•Servizo de mensaxería cos profesores ou titores  e coa dirección dos centros 

•Titorías en liña vía chat 

•Acceso a preguntas frecuentes 

Espazo Profesores. Neste Espazo, os docentes disporán de:

•Servizos de mensaxería cos pais dos alumnos 

•Titorías en liña vía chat con pais e con alumnos 

Espazo Centro. Cada centro xestionará o seu espazo e contará coas seguintes 
funcionalidades:

•Novidades e servizos que ofrecen os centros docentes (Taboeiro virtual) 

•Canles de comunicación entre a dirección e os pais e profesores 
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Finalmente, presentase unha navegación virtual pola versión actual 
dispoñible do espazoABALAR: 

Navegación polo espazoABALAR 
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