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12.-  APP para  dispositivos  Android  e  WearOS,  iOS,

IpadOS e watchOS (Apple).

Podes acceder ás diferentes ferramentas que esteas a empregar en prográmame tamén desde a

APP para smartphones, dispoñible para dispositivos Android e IOS - ipadOS (Apple) incluído o Apple Watch,

e reloxos con WearOS nas respectivas tendas (Google play, App Store) – iOS 13 ou superior e Android 7 ou

superior.

Desde a App para smartphones poderás:

• Acceder cos mesmos datos de rexistro que tes na aplicación online.

• Desbloquear (acceder) á versión web  de forma automática escanando un código de acceso 

• Traballar cos diferentes cartafoles que teñas creados ou ós que esteas convidado/a.

• Traballar nas catro etapas dispoñibles para Galicia.

• Visualizar tódalas UDIS-UDS (cos seus correspondentes apartados) que teñas creadas en cada cartafol.

• Visualizar as diferentes semanas do diario de clase.

• Aprazar  algunha  das  sesións  do  diario  de  clase  de  xeito  que  queden  almacenadas  nunha  nova  semana  en

prográmame.

• Xerar en pdf o perfil de área, competencial, táboa para a programación (agrupada por instrumento ou tipo, o ben sen

agrupar) e currículo da área/CC e nivel que desexes de cada cartafol.

• Cambiar o teu avatar de usuario usando a cámara ou galería do dispositivo.

• Ler o código QR dos alumnos/as e acceder directamente á súa ficha.

• Facer anotacións tanto o teclado, como manuscritas nas tablets, nunha axenda que inclúe o calendario escolar de

Galicia. Tamén poderás engadir citas con recordatorios de aviso.

• Facer anotacións manuscritas nun block de notas persoal  (con Apple pencil, calquer Stylus ou co dedo)

• Xestionar os teus grupos de alumnos/as:

◦ Controlar as faltas de asistencias (sistema sincronizado co calendario online da web) e ter gráficos estatísticos das

mesmas.

◦ Empregar o anecdotario online directamente desde a APP sincronizándoo co dispoñible na aplicación online da

web.

◦ Empregar  o  sistema  de  anotacións  das  reunións  coas  familias/alumnado  sincronizándoo  co  dispoñible  na

aplicación online da web.

◦ Facer anotacións nas diferentes probas que teñas introducidas no caderno do docente para cada alumno desde a

aplicación web, sincronizándoas coas existentes na mesma.

◦ Cambiar a fotografía de cada alumno/a usando a cámara ou galería do teu dispositivo.

Desde Apple watch  e reloxos con WearOS poderás:

• Ver  o  diario  de  clase  da semana  elixida  na aplicación  do smartphone,  amosando sempre  o  día  actual  de  forma

automática, e movéndose á hora en tempo real (se as horas do horario foron indicadas)

• Aprazar un exercicio da semana semana.

• Engadir un novo exercicio na semana “aprazados” 

• Ver a lista de alumnos/as do grupo elixido na aplicación  do smartphone

• Para cada alumno engadir unha anécdota ou reunión, dictándoa ou escribíndoa

• Ver as próximas citas

• Para cada alumno xestionar/visualizar as faltas de asistencia do día.

• Nas accións que permiten dictado úsanse as funcións nativas de AppleWatch e WearOs do reloxo.

Para poder descargala tan só tes que entrar en Google play no teu dispositivo Android ou en App

Store no caso de ser un dispositivo IOS (Apple), e buscala como “prográmame-UDIS”.
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Funcións básicas no Apple Watch / WearOS  (con apariencia lixeiramente diferente):

Lembra que o reloxo amosará sempre o contido que teñas elexido na aplicación do Smarrtphone,, se por exemplo queres cambias de

cartafol, etapa, grupo ou semana, terás que cambialo na aplicación e poderás visualizado xa no Apple Watch. No caso de ter activada a

opción de semana automática, cargará a semana actual con independencia da escollida no teléfono.

A aplicación funciona tanto en modo vertical como horizontal, tanto en smartphones com en tablets, sendo o modo horizontal

o máis recomendado para o uso en tabletas pola súa comodidade. 

Funcións básicas no Smartphone (android e iOS):
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Navega entre os diferentes apartados da 
App (cartafoles – UDIS – diario de clase 
– alumnado - axenda

Abandona a sesión do usuario actual, voltará a 
pedirse o usuario e contrasinal para acceder 
novamente.

Accede ós aspectos de configuración da APP (ver 
explicación máis abaixo),  ben na icona 
correspondente ou premendo sobre a imaxe do 
usuario.
Alí poderás cambiar tamén o teu avatar (imaxe de 
usuario) – versión 1.1.2 ou superior.

Escolle un dos teus grupos para traballar 
con el nos diferentes apartados **

Escolle un dos teus cartafoles para 
poder traballar con el nos diferentes 
apartados **

Escolle a etapa na que queres traballar, 
no despregable, amosará ós cartafoles 
existentes na mesma.

Escolle un exercicio concreto na 
semana, premendo sobre el.

Escolle un alumno concreto presionando 
sobre el

Cando cambies de cartafol, 
grupo, etapa ou semana na 
aplicación deberás voltar a 
esta pantalla para que 
actualice os datos de refencia 
a amosar.

Dentro da cada elementos 
aparecerán diferentes opcións: 
aprazar, engadir anécdota, renión...

Accede os teus arquivos, poderás subir imaxes 
desde a APP e acceder a aqueles que teñas 
subidos desde a versión web. Tamén poderás 
borrar os arquivos dipoñibles.

Lector de códigos QR dos alumnos, 
vincular reloxos, acceso á web  e urls 
externas

Amosa a lista de UDIs do cartafol escollido, 
facendo click sobre cada unha deas  poden 
visualizarse (non modificar) os apartados que 
contén. 
En modo vertical ábrese unha nova páxina e 
no modo horizonal aparecerá o lado.

** Unha vez dentro, tamén podes crear 
novos elementos (preme do no +) e 
modificar o seu nome deslizando a 
esquerda (iOS) ou mantendo presionado 
(Android)

Xera o currículum no nivel e da área que 
se escolla (versión 3.1.19 ou superior)

Acceso ós reloxos intelixentes instalados e 
instrucións para a sincronización dos 
mesmos (Apple Watch e reloxos con 
WearOS)

Abre  o block de notas para anotacións 
manuscritas con Apple pencil ou stylus 
(opcionalmente tamén co dedo) – (ver 
apartado correspondente)
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Sesións aprazadas actualmente, 
premendo sobre esta opción amosará 
ditas sesións.

As sesións aprazadas aparecerán na 
aplicación web nunha semana específica 
para que poidas movelas a unha nova 
semana que poidas crear.

Escolle entre as semanas  dispoñible 
para o cartafol actual. Unha vez dentro, 
tamén podes crear novas semanas 
(premend do no +) e modificar o seu 
nome deslizando a esquerda (iOS) ou 
mantendo presionado (Android)

Podes ocultar unha semana na app, por 
exemplo se tes creada a semana 
próxima pero queres que se amose a 
actual por defecto, incluíndo como nome 
de semana desde a web (ocultar)

Visualiza as sesións indicadas na 
semana que estea escollida, 
automaticamente situarate no día actual.

Facendo click sobre cada unha poderás 
acceder e modificar  ós elementos que 
conteña (agás estándares e contidos), 
así como a un botón para * “aprazar” e  * 
“mover” para cada unha delas.

Cada día da semana ten asignada unha 
cor para distinguilos de forma doada.

Xera a táboa do diario de clase en pdf 
ou o modelo completo.

Cando haxa unha data de celebración 
indicada no calendario escolar, 
aniversario de algún alumno/a dos teu 
grupos, ou efeméride aparecerá indicada 
automáticamente no día correspondente.

Engade un exercicio/actvidade de forma 
rápida, tanto a unha semana como á 
“aprazada desde a APP para usala logo”

Accede ós diferentes elementos da UDI-
UD para ver o seu contido. 

Fai o seguimento desta UDI-UD para o 
grupo que se teña escollido no apartado 
grupos, terás que escoller o nivel e 
poderás elexir entre as listas de control e 
rúbrica que teñas indicadas na UDI-UD
Farás o seguimento para o grupo 
escollido no menú superior

Xera o PDF da UDI-UD premendo este 
botón, uo ben só a esctructura.... 
poderás seguir usando a APP e cando 
estea dispoñible o PDF recibirás un 
aviso.

Engade e actualiza a avaliación docente 
da UD-UDI: reflexións tra-la posta en 
práctica e propostas de mellora.
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Engade un novo alumno/a, poderás 
editar os diferentes elementos da súa 
ficha desde a versión web en 
recursoseducativos.net.
Poderás indicar un dos grupos 
existentes ou crear un novo indicándoo 
no campo correspondente.

Amosa a lista de alumnos do grupo (que 
podes xestiona desde a aplicación web), 
escollendo algún deles accédese á súa 
ficha persoal de traballo.

* Cando aprazas unha actividade/exercicio esta é incluída na semana APRAZADOS DESDE APP, 
cando moves unha actdividade/exercicio podes decidir a que semana a queres mover, das que xa 
teñas creadas.

Accede á lista de faltas no ano (12 
últimos meses), a mesma  que se pode 
conseguir desde a versión web..

Xestiona os teus equipos cooperativos 
de alumnos/as, podes cambiar os nomes 
dos equipos así como crear un novo ou 
eliminalo.

No apartado “equipos” da ficha de cada 
alumno/as poderás indicar en cal deles 
incluír a cada un.

Accede para engadir cualificacións ou 
anotacións nas probas que teñas 
establecidas no caderno do docente, 
crear categorías, probas, crear fórmulas 
matemáticas (ver manual de uso do 
caderno docente na versión web)

Poderás ver as marcadas como favoritas 
no cartafol (con acceso rápido) ou 
navegar entre os niveis, áreas e 
trimestres para escoller unha en 
concreto.
Podes marcar ou desmarcar como 
favorito calquera calquera caderno 
docente, para ter un acceso rápido ó 
mesmo tal como se indicou 
anteriormente.



www.recursoseducativos.net                                manual de uso de prográmame (APP) – 8/10/2021

           Vídeo-titoriais  manual prográmame (Appp iOS – IpadOS - Android) páx 5 de 9

Gráfico de faltas do alumno no mes 
actual. Gráfica estatística das faltas do 
alumnado nos últimos 12 meses.

Este sistema está sincronizado co 
calendario online da web.

Preme auqí  para acceder ós datos do 
alumno/a que figuran na aplicación web:
- Poderás editar/engadir o campo “outros 
datos”
- Tamén poderás cambiar a foto do 
alumno/a desde a cámara ou galería do 
dispositivo. (desde a versión 1.1.0)

Accede ás anécdotas ou reunións do 
alumno/a, poderás visualizar as 
existentes, modificalas ou introducir 
unha nova directamente na data que 
desexes.  As reunións podes tamén 
asocialas a anotacións manuscritas do 
apartado axenda.

Marca se falta ou asiste no dia escollido  
(por defecto aparece marcado como 
asiste) e como data o  día actual. Podes 
cambiar de data premendo sobre a 
mesma.

Asigna un equipo e cargo o alumno, 
dos indicados en xestión e alumnado.

Obtén o código QR identificativo do 
alumno/a que pode ser escaneado 
pola app.

Xera a ficha de seguimento do 
alumando, segundo o indicado na 
versión web (para cada criterio de 
avaliación)

Cambia a fotografía do alumno desde 
a cámara ou a galería.

Visualiza nunha lista o estado actual 
do seguimento das UD-UDIS do 
cartafol para o alumno/a (usando o 
código de cores).

Facendo click podes acceder ó apartado 
para marcar as faltas por sesións 
(independientemente das faltas por días 
completos)
O número de sesións por grupo 
configúrase na versión web en “xestión 
de grupos.
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Lembra que contas cunha versión web da axenda de anotación en www.recursoseducativos.net > as

miñas aplicacións  > axenda online. Os datos alí introducidos sincronízanse coa App e viceversa.
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Botón de volta rápida á data actual

Engade  anotacións, co teclado ou 
manúscritas, festivos locais e citas.
A opción de introducción de textos 
manuscritos só está dispoñibles na 
tablets, nas versións para smartphones 
só poderás ver as anotacións 
manuscritas (agás en android onde 
están sempre activas)

Estas anotacións poderás velas tamén 
no apartado “diario de clase” da 
aplicación web, para telos en conta á 
hora de planificar cada semana. 

Lista de anotacións e citas dispoñibles

Preme sobre cada unha delas para modificar 
o seu contido, data e hora. No caso dasa citas 
tamén podes modificar o aviso da mesma, ou 
desactivalo.

Se desexas borralas tan só terás que deixar 
en branco texto da anotación ou cita.

Podes escoller entre tes tipos de vista:
- Día (permite engadir – editar anotacións)
- Mes: amosa a modo de lista os eventos do 
mes elixido.
- Curso: amosa o calendario do curso elixido 
sinalando días festivos e aqueles que teñan 
anotacións
- Ano: amosa o calendario anual do ano elixido 
sinalando días festivos e aqueles que teñan 
anotacións

Busca entre os eventos e citas que 
teñas no teu calendario

Datos relevantes do día escollido: 
celebracións e conmemoracións, períodos 
vacacionais  en Galicia, festivos locais que 
teñas sinalados.

Cando se preme sobre “anotacións 
manuscritas” amósase unha lista coas 
páxinas dispoñibles.

No caso de páxinas creadas por outro 
sistema operativo (por exemplo en 
Android abertas en ios ou viceversa) 
abrirase un menú con opcións para 
cambiar de data, visualizalas como 
imaxe ou borralas

No caso de páxinas do propio sistema 
podes abrilas para traballar escribindo 
nelas

Engade unha nova páxina 
manuscrita

http://www.recursoseducativos.net/
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Dispositivos iOS (Apple): Páxina de anotacións manuscritas e block de notas

Dispositivos Android: Páxina de anotacións manuscritas e block de notas

           Vídeo-titoriais  manual prográmame (Appp iOS – IpadOS - Android) páx 7 de 9

Pechar e voltar á lista de páxinas

Desfai/refai os últimos cambios.

Abre a lista de cores 
adicionais

Menú da páxina:  borrar, mover de data, 
ver como imaxe no navegador, asociar a 
unha reunión....

Navega entre as páxinas existentes

Modifica a data da anotación manuscrita

Escolle ferramenta de 
escritura e mantendo 
pulsado escolle o grosor 
e opacidade.

Recolle ou estira a caixa de 
ferramentas

Pechar e voltar á lista de páxinas

Abre a lista de cores  adicionais

Navega entre as páxinas existentes

Escolle a ferramenta: bolígrafo, goma, 
destacador (rotulador).

Cun segundo click sobre eles aparece a 
opción de escoller o grosor do trazo

Oculta a caixa de ferramentas, 
amosando nunha esquina a 
ferramenta en uso. Facendo click 
sobre ela volta  a despregarse.

Desfai os úlimos cambios

Menú da páxina:  borrar, mover de data, 
ver como imaxe no navegador, asociar a 
unha reunión....
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Cambia a túa imaxe de usuario, 
sincronízaa coa web, empregando a 
cámara ou a galería de fotografías. 
Verás marcada una parte cadrada para 
para seleccionala de modo que manteña 
as proporcións.

Escolle a concreción curricular a 
empregar cando se escolla a etapa de 
infantil de entre os centros dispoñibles, 
este dato sincronízase coa aplicación 
web.
Desde a versión 1.1.5

Por defecto aparecerá marcada, se non 
se cambiou na web, a do CEIP Pedro 
Antonio Cerviño.

Escolle se amosar ou non as áreas de 
libre elección, creadas e introducidas 
polos centros, nos listados de áreas.
Desde a versión 1.1.5

Por defecto aparece marcado como 
“non”

Se queres amosar só as do teu centro o 
seu código debe aparecer indicado, 
podes xestionalo no teu perfil da web 
recursoseducativos.net Accede ó teu “mercado”, Google play 

para Android e App Store para  ios 
(Apple), na ficha da aplicación para que 
poidas valorala e deixar os teus 
comentarios.

Acceso directo a informacións relevantes 
e documentos de axuda.

Contacta por mail para calquera dúbida.
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É importante sempre actualizar a aplicación á última versión dispoñible, activa as actualizacións

automáticas ou visita regularmente a App Store ou Google play, segundo o caso, e permanece atento/a ós

boletíns de novidades que se envían desde recursoseducativos.

Este manual fai referencia sempre á última versión dispoñible da APP, consulta na app-store ou

google-play se existe una actualización dispoñible,  se ben deberías ser avisado automaticamente.

Descubre a APP no seguinte vídeo
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