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Os profesores interesados en remitir estudios,
recensións de libros ou noticias para a súa publicación
na Revista Galega do Ensino (RGE) deberán aterse ás
seguintes indicacións, tendo en conta que non se acep-
tarán os traballos que non as respecten:

1a) As colaboracións serán inéditas. Consistirán en
investigacións teóricas ou prácticas relacionadas co ensi-
no. Deben presentar especial interese para calquera dos
niveis do ensino que se integran no contido multidiscipli-
nario da RGE. Preferiranse os traballos dun só firmante e
non se aceptarán os asinados por máis de dous. 0 nome
e os apelidos do autor, seguidos do do centro docente ou
institución onde traballe, figurarán debaixo do título. As
recensións darán noticia de libros de actualidade (entén-
dese do mesmo ano en que se envían á Revista) e nelas
o nome, apelidos e centro do autor poranse ó final.
Cando se trate dunha primeira colaboración, indicaranse,
en folio á parte o nome, centro, enderezo e teléfono.
Xuntarase un breve currículo (15 a 20 liñas).

2a) Os autores presentarán os traballos en soporte
informático, acompañados de dúas copias impresas en
letra Courier tamaño 12, paso non compensado. Cada
páxina debe ter 2.275 matrices (caracteres + espacios en
branco), o que equivale a folios Din A4 de 35 liñas con 65
matrices ou pulsacións por liña.

3a) Os orixinais deberán estar correctamente
redactados e puntuados, e escritos, se for posible, en
lingua galega. A RGE, que seguirá as normas oficiais do
idioma galego, incluso nas opcións preferidas por elas,
resérvase a capacidade de facer correccións de estilo,
maiormente naqueles puntos que poidan resultar escu-
ros ou ambiguos. Evitarase o emprego da primeira per-
soa. Non se usará letra negra (grosa). A cursiva ou as
comiñas deberán responder ás convencións internacio-
nais. Toda sigla ha de ser desenvolvida entre parénteses
a primeira vez que se cite nun traballo. Exemplo: RAG
(Real Academia Galega).

4a) Así mesmo, a RGE prégalles ós autores o
envío de ilustracións de boa calidade, en cor ou en bran-
co e negro (fotografías, fotocopias, mapas, debuxos,
gráficos). Para a publicación das recensións é impres-
cindible a fotocopia da cuberta do libro.

5a) Os traballos, previa atención á norma 2a, terán
a extensión seguinte (cítanse a mínima e a máxima en
folios Din A4, entendendo incluidos cadros e esque-
mas):

“Colaboracións Especiais”, 15-25; “Estudos”,
15-22; “Noticias”, 1; “Recensións”, de 4.000 a 4.400
matrices (pulsacións), ou ben de 10.000 a 10.400.

6a) No caso de estaren divididos en apartados e
subapartados, os orixinais han ir acompañados do
correspondente índice, organizado con cifras ou letras.
Este índice non se publicará.

7a) Cada artigo deberá achegar un resumo, que
non ha supera-las 8 liñas (65 matrices por liña), e de
non máis de 6 palabras chave.

8a) 0 Comité de Redacción decidirá a convenien-
cia da publicación dos traballos, que serán avaliados por
especialistas nas materias de que se trate.

9a) Os colaboradores da RGE recibirán unha ficha,
que cubrirán cos seus datos e o seu perfil académico e
profesional.

10a) A cada autor dun traballo publicado na RGE
enviaránselle un exemplar dela e quince separatas.

11a) As notas poñeránse a pé de páxina.

12a) As referencias bibliográficas que aparezan no
corpo do traballo disporanse abreviadamente segundo
un dos modos seguintes, máis adiante detallados:

(A. Parrilla, La integración..., p. 18) –– sistema
europeo
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(Parrilla, 1 992a, 18) –– sistema americano:

Debe terse en conta que o sistema europeo prefire
a substitución das referencias bibliográficas incrustadas
no corpo do traballo por chamadas e notas a pé de páxi-
na, nas que non hai orde alfabética e os nomes dos auto-
res figuran antes dos apelidos; nelas adoitan usarse as
referencias bibliográficas cos datos editoriais completos.

0 sistema americano permite suprimir as notas a
pé de páxina cando son exclusivamente bibliográficas,
polo que resulta indispensable unha bibliografía final na
que se detallen todos os datos.

13a) A bibliografía correspondente a cada traballo
non poderá superar as tres páxinas.

14a) A bibliografía consultada como base das
colaboracións colocarase ó final delas, ordenada alfabe-
ticamente polos apelidos dos autores, seguidos dos
seus nomes, completos ou abreviados coa letra inicial;
despois poñerase coma ou dous puntos. Debe enten-
derse que, feita calquera destas eleccións, non se mes-
tuarará coa outra.

Utilizarase sangría francesa, é dicir, sangraranse
todas as uñas, agás a primeira de cada entrada.

Os títulos de libros, revistas e xornais irán en letra
cursiva; os de capítulos de libros, de artigos aparecidos
en revistas e xornais, ou de traballos en libros colectivos
poñeranse entre comiñas, indicando a continuación o
xornal, revista ou libro en que se integran.

Escribiranse logo todos os datos editoriais, sem-
pre pola mesma orle: lugar de edición, editorial, ano (se
non se citou antes, segundo o sistema americano) e, se
se desexa, colección. No caso das revistas abonda con
poñer o número e o ano; no de xornais, a data completa.

Indicarase o número da edición do libro, abrevia-
damente ou voado, só cando non sexa a primeira.

Sinalaranse as páxinas que comprenden o capítu-
lo ou o artigo os que se fai referencia.

Cando se citen dous ou máis traballos dun autor,
ordenaranse cronoloxicamente, pero o apelido e o nome
só aparecerán na primeira entrada: nas seguintes substi-
tuiranse por un trazo longo ó que seguirá, sen puntuación
intermedia, o título que corresponda.

Elixido un sistema (o europeo ou o americano),
non se mesturará co outro.
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Prégase un uso atento e rigoroso da puntuación,
tal como se observa nos exemplos que seguen. Os
apartados, que aparecen aquí por razóns de claridade,
non se reproducirán na lista de referencias bibliográfi-
cas, que debe compoñerse con atención exclusiva á
orde alfabética.

Reitérase, así mesmo, que esta orde non se res-
pecta nas notas a pé de páxina, nas que os nomes pro-
pios van antepostos ós apelidos. En todo caso, os
números xa publicados da RGE poden servir de guía
para estas ou noutras dúbidas.

SISTEMA EUROPEO

A) LIBROS dun só autor:

Goldstein, A., Prescription for child mental health
and education, New York, Pergamon,1978.

Parrilla, A., La integración escolar y los profeso-
res, Madrid, Cincel, 2a ed.,1992 (ou 19922).

Tarrío Varela, A., Literatura galega. Aportacións a
unha Historia crítica, Vigo, Xerais,1995.

***
B) LIBROS de varios autores:

Cando os autores son dous ou tres, só se inverte
o nome do primeiro. Se son máis de tres adóitase citar
só o primeiro, seguido de “e outros”. Se fosen moitos e
ningún deles figurase como coordinador, editor, director,
recompilador, etc., utilizaranse as siglas AA.VV. ou VV.
AA. (Varios Autores).

Ares Vázquez, M. Carme, e outros, Diccionario
Xerais da Lingua, Vigo, Xerais,1986.

López Casanova, A., e E. Alonso, El análisis esti-
lístico. Poesía/Novela. Valencia, Bello, 1975.

Santamaría, Andrés, Augusto Cuartas e Joaquín
Mangada, Diccionario de incorrecciones, particularidades
y curiosidades del lenguaje, Madrid, Paraninfo, 1995.

W. AA., Comprensión lingüística en estudiantes de
Primaria y ESO, Madrid, Ministerio de Educación y
Cultura, 1996.

***
C) ARTIGOS aparecidos en revistas e xornais:

Laín Entralgo, P., “¿Generación del 98?”, El País,
26-XI-1996, pp.13-14.
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Siguán, M., “0 ensino bilingüe. Unha perspectiva de
conxunto”, Revista Galega do Ensino,1,1993, pp.13-30.

Theilgaard, A., “Aggression and the XYY personality”,
International Journal Law & Psychiatric, 6, 1983, pp.
413-421.

***
D) CAPÍTULOS de libros dun só autor:

Moreno Báez, E., “Manierismo y Barroco”, en
Reflexiones sobre el ‘Quijote‘, Madrid, Prensa Española,
19712, pp.107-125.

***
E) TRABALLOS en publicacións colectivas (libros

de varios autores, diccionarios, enciclopedias, actas,
misceláneas ... ):

Fernández Mosquera, 5., “Quevedo y los emblemas: una
comunicación difícil”, en S. López Poza (ed.), Literatura
emblemática hispánica. Actas del 1 Simposio Internacio-
nal, A Coruña, Universidade,1996, pp. 447-459.

Oliveira, A. Resende de, “Pai Gómez Charinho”, en G.
Tavanni e G. Lanciani (eds.), Diccionario de Literatura
Medieval Galega e Portuguesa, Lisboa, Caminho,1993,
pp. 502-503.

Requejo Osorio, A., “Desarrollo Comunitario y Educa-
ción”, en J. M. Quintana (coord.), Iniciativas sociales en
educación informal, Madrid, Rialp,1991, pp. 349-360.

SISTEMA AMERICANO

0 sistema americano permite unha maior brevi-
dade debido ás referencias bibliográficas intercaladas no
corpo do trabolla e ó aforro de notas a pé de páxina. Na
bibliografía todo se pon igual ca no europeo, con excep-
ción da data, que figura entre parénteses despois do
nome do autor e leva dous puntos a continuación. Cando
se mencionen varios libros dun autor publicados no
mesmo ano, usaranse letras minúsculas comezando
polo a. Daremos só algúns exemplos elixidos entre os
dos apartados anteriores

A)

Parrilla, A. (1992a): La integración escolar y los
profesores, Madrid, Cincel, 22 ed.

Tarrio Varela, A. (1995): Literatura galega. Apor-
tacións a unha Historia crítica, Vigo, Xerais.

B)
López Casanova, A., e E. Alonso (1975): El análi-

sis estilístico. Poesía/Novela, Valencia, Bello.

C)
Siguán, M. (1993): “0 ensino bilingüe. Unha pers-

pectiva de conxunto”, Revista Galega do Ensino,1,13-30.

D)
Moreno Báez, E (19712): “Manierismo y Barroco”,

en Reflexiones sobre el ‘Quijote’, Madrid, Prensa
Española, 107-125.

E)
Oliveira, A. Resende de (1993): “Pai Gómez

Charinho”, en G. Tavanni e G. Lanciani (eds.),
Diccionario de Literatura Medieval Galega e Portuguesa,
Lisboa, Caminho, 502-503.

15a) Nas RECENSIÓNS deben figurar sempre os
mesmos datos e pola mesma orde.

Título: Letra cursiva minuscula.
Autor: Nome e apelidos.
Traductor: Cando sexa pertinente.
Editorial: Nome dela, lugar e ano de edición.
Colección: Se a hai e desexa mencionarse.
Núm. pp.: Número de páxinas.
Tamaño: Número de cm de alto por número de cm

de largo.

16a) Enténdense como NOTICIAS as que infor-
men sobre investigación, educación e ensino. Poderán
anunciarse congresos, cursos, certames, bolsas, actos
culturais, etc., sempre que sexi coa anticipacion con-
veniente e non resulten desfasadas no momento da
aparición da RGE.

Así mesmo, mediante breves resumos, pódense
dar NOTICIAS de acontecementos recentes: congresos,
cursos, exposicións, estreas teatrais, concertos e actos
culturais diversos.

17a) Comité de Redacción resérvase a facultade
de introducir as modificacións que estime oportunas na
aplicación das normas publicadas. Os orixinais non
serán devoltos e non se manterá correspondencia cos
autores.

18a) 0 envío de orixinais á RGE supón a acepta-
ción destas normas.






