
Rexistro inicial na nova aplicación de Xogade.

Rexistren a entidade e a un responsable (esta persoa poderá despois crear máis usuarios persoais se o 
precisan).  Para isto  deben entrar  en  https://inscricion-xogade.xunta.gal e  premer  no botón Solicitar 
rexistro

Cubran todos os campos requiridos (da entidade e do responsable principal) e prema no botón Solicitar 
rexistro

No campo Tipo de Entidade ten un menú despregable no que debe escoller unha 
opción entre as seguintes:
 - 12 tipos de centros educativos
 - Asociación de Nais e Pais de Alumnado (ANPA)
 - Escola Deportiva Municipal ou Concello (EDM-Concello)
 - Club, agrupación deportiva, sociedade deportiva etc. (Entidade deportiva)
 - Se ningunha se lle axusta consúltenos ou marque Outros.

https://inscricion-xogade.xunta.gal/


Chegará aos correos electrónicos da entidade e do responsable un correo cos datos achegados:

Ao correo do responsable chegarán os seguintes correos:

1)

2)

Prema no enlace para conseguir un contrasinal asociado á conta de correo. 
Se ten un correo xunta.gal ou edu.xunta.gal estes pasos non son necesarios, siga na páxina 5.



Verá a seguinte pantalla, na que deberá escribir a súa conta de correo e premer o botón enviar.

Aparecerá a seguinte mensaxe:  

O proceso continuará só cando os servizos provinciais acepten e activen o seu usuario na aplicación. 
Isto farase a primeira hora de cada día.
Chegará  ao seu correo a  seguinte  mensaxe cun  enlace que  caduca aos  5 minutos. Se lle  caduca 
volvería ao principio desta páxina. (e como o seu usuario xa está activado será directo)



Aquí deberá escribir un contrasinal dúas veces e premer en enviar

 

Aparecerá esta pantalla na que verá os datos asignados. Pode volver cambiar o contrasinal no menú da 
esquerda se quere. Cando estea conforme co contrasinal debe premer en saír.



Agora xa pode ir a Xogade  (https://inscricion-xogade.xunta.gal) e premer no botón Acceder.

No primeiro campo seleccione:

-  Usuario  XUNTA  se  ten  un  correo 
rematado en xunta.gal ou edu.xunta.gal e 
empregue  o  seu  enderezo  e  contrasinal 
habitual para esa conta de correo.
-  Usuario  EXTERNOS  se  ten  calquera 
outro  correo  e  vén  de  facer  os  trámites 
descritos  nas  páxinas  anteriores  e 
empregue eses datos.

O usuario/a é a conta de correo completa.

E prema en Entrar.

https://inscricion-xogade.xunta.gal/

