Instrucións para autores de estilo e formato
Instrucións xerais
Só serán aceptados para revisión os traballos enviados xa listos para a
súa publicación directa, e que sigan por tanto as nosas normas e
orientacións.
Acéptanse como idiomas o español, portugués, catalán, vasco, galego,
francés, italiano e inglés.
Os traballos non deben pasar dun total de 25 páxinas de extensión.
Enviar os arquivos en Word formato 97-2003 (.doc) non en Word formato
posterior (.docx).
Ao comezo do traballo débese incluír, e por esta orde: título, autores,
afiliación, dirección electrónica, resumo de non máis de 200 palabras e
listaxe de palabras crave.
A continuación, no caso de que o idioma non sexa o inglés, versión nesta
lingua do título (Title), resumo (Abstract) e palabras crave (Keywords).
Normas xerais de edición
Recoméndase revisar traballos recentemente publicados en REEC.
Non usar estilos.
Revisar os formatos ocultos (Usando Word 97-2003 Formato-Mostrar
formato-Mostrar marcas de formato ou Ctrl+Ou. Usando Word 2007 ó 2010
Inicio-parágrafo-mostrar todo).
Eliminar todos os enter que non vaian a final de parágrafo e todos os
espaciados que non separen palabras, cifras ou outros símbolos inclusive en
táboas. Revisar que a final de parágrafo vaia un punto e aparte e non
espaciados innecesarios.
Non utilizar para resaltar texto formatos de letra (maiúsculas, cursiva,
negrita) que teñen utilidades reservadas. Utilice maiúsculas e minúsculas
segundo as regras de ortografía.
Evitar siglas no texto e non usalas nos títulos, así como termos
específicos dun contexto ou país sen explicación do seu significado para
outros lectores.
Non usar notas ao pé, nin cadros de texto, nin viñetas, e clasificar con
letras ou números a), b)... ou 1), 2)...
Usar editor de ecuacións de Word cando cumpra.
As referencias a artigos ou libros figurarán no texto, entre paréntese,
indicando o apelido do autor/a ou autores/as e o ano de edición, separados
por unha coma.
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Configurar páxina
Marxes: superior 2,4, inferior, esquerdo e dereito 3. Encabezado 1,4.
Rodapé 1,25. Orientación vertical. Tamaño A4.
Encabezado das páxinas: Fonte Verdana 10 cursiva. Parágrafo con bordo
inferior, sangría esquerda, dereita e especial de primeira liña 0, espaciado anterior
e posterior 0, interliñado sinxelo.
Pé das páxinas: Numeración en Verdana 10. Parágrafo aliñación centrada,
sangría esquerda, dereita e de primeira liña 0, espaciado anterior e posterior 0,
interliñado sinxelo.

Título do traballo: Fonte Verdana 14 negrita.
Parágrafo aliñación centrada, espaciado anterior 12 e
posterior 24, sangría esquerda e dereita 0, especial
primeira liña ningunha, interliñado sinxelo
Nome apelidos dos autores: Fonte Verdana 11 negrita centrada.
Parágrafo aliñación centrada, espaciado anterior 0 e posterior 12,
sangría esquerda e dereita 0, especial de primeira liña ningunha,
interliñado sinxelo
Afiliación e correo electrónico de autores: Breve con institución e país, sen
dirección postal. Separar datos de cada autor por comas. Punto e seguido separa
datos de diferentes autores. Fonte Verdana 10. Parágrafo aliñación xustificada,
espaciado anterior 0 e posterior, sangrado esquerdo e dereito 0, especial primeira
liña 0,50, interliñado sinxelo.

Resumo: Nun só parágrafo sen puntos e aparte. Utilizar maiúscula
despois de dous puntos. Fonte Verdana 11. Parágrafo espaciado anterior 0 e
posterior 12, sangría esquerda e dereita 0, sangría especial primeira liña
0,50 cm, interliñado sinxelo.
Palabras crave: Nun só parágrafo sen puntos e aparte. Utilizar
minúscula despois de dous puntos. Fonte Verdana 11. Parágrafo aliñación
xustificada, espazo anterior 0 e posterior 12, sangría esquerda e dereita 0,
especial de primeira liña 0,50 cm, interliñado sinxelo.
Title: Nun só parágrafo sen puntos e aparte. Fonte Verdana 11.
Parágrafo espaciado anterior 0 e posterior 12, sangría izquerda e dereita 0,
especial primeira liña 0,50 cm, interliñado sinxelo.
Abstract: Nun só parágrafo sen puntos e aparte. Utilizar maiúscula
despois de dous puntos. Fonte Verdana 11. Parágrafo espaciado anterior 0 e
posterior 12, sangrado esquerdo e dereito 0, especial de primeira liña 0,50
cm, interliñado sinxelo.
Keywords: Nun só parágrafo separadas por comas. Utilizar minúscula
despois de dous puntos. Fonte Verdana 11. Parágrafo espaciado anterior 0 e
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posterior 12, sangría esquerda e dereita 0, especial primeira liña 0,50 cm,
interliñado sinxelo.
Títulos dos apartados en minúsculas. Fonte Verdana 11 negrita.
Parágrafo aliñación xustificada. Espazo anterior 12 e posterior 6.
Sangría esquerda e dereita 0, especial primeira liña 0,50 cm,
interliñado sinxelo.
Títulos dos subapartados en cursiva. Verdana 11. Parágrafo xustificado,
sangría esquerda e dereita 0, especial primeira liña 0,50 cm, espaciado
anterior 0 e posterior 6, interliñado sinxelo
As frases textuais se son reducidas poden situarse nun texto entre
comiñas e se son máis extensas en parágrafo aparte con sangría
esquerda 1 cm e sangrado especial primeira liña 0,50 cm. Non usar
cursivas.
Resto do texto: Fonte Verdana 11. Parágrafo xustificado, sangría
esquerda e dereita 0, especial de primeira liña 0,50 cm, espaciado anterior
0 e posterior 6, interliñado sinxelo.
Entre páxinas e só se non houbese outra solución utilizar quebra de
páxina.
Táboas e figuras
Limitar o número e extensión das táboas fronte ás figuras. Se fosen
necesarias táboas moi extensas trasladalas a anexos.
Calquera elemento que non se presente como táboa en formato Word
debe ser incluído como figura en formato JPG, BMP ou GIF cunha resolución
mínima aceptable que permita ver claramente o seu contido.
Non poden ser incluídas en máis dunha páxina ou cun tipo de letra menor
a Verdana 10.
Deben ir centradas e deixar un espazo anterior equivalente a 18 entre
táboa ou figura e parágrafo anterior.
Usar en táboas e figuras parágrafo sangría esquerda e dereita 0, sen
ningunha sangría especial, espazos anterior e posterior 0, interliñado
sinxelo.
Homoxeneizar táboas, por exemplo no tipo de letra. Non usar tipo de
letra especial salvo negrita na cabeceira. Non exceder marxes
Formato táboas: en Bordes usar cuadrícula con estilo liña continua de
ancho 1 punto e en Sombreado recheo sen cor, en Aliñación de celas
superior esquerda, en Autoajustar á xanela, e en Propiedades de táboa non
especificar ou indicar ancho ou alto preferido.
Táboas e figuras deben levar despois o seu correspondente pé
explicativo, que se debe numerar e citar no texto (Táboa 1.- … , Figura 1.…,).
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Pés: Fonte Verdana 10. Parágrafo aliñación xustificada se é maior dunha liña, en
caso contrario centrada. Interliñado sinxelo. Sangrado especial primeira liña 0,50
cm. Espazo anterior 6 e posterior 12. Non utilizar abreviaturas (Exemplo Fig. 1 ó
Tab. 1) senón palabra completa (Exemplo Figura 1 ó Táboa 1).

Referencias bibliográficas
Revisar que todas as referencias estean completas, incluído páxinas.
Seguir estritamente todas as instrucións para as referencias (cursiva,
puntos, comas, parénteses, maneira de citar volume, número e páxinas,...).
Non usar maiúsculas. Empregar termos axustados ao idioma do traballo
(español “y”, “en”…; portugués “e”, “em”…; inglés “in”, “and”…; francés
“et”, “en”; italiano “e”, “en”…). As referencias electrónicas só indicar
“Recuperado de (páxina web)”.
Libros
Apelido, Iniciais do nome. (ano de publicación). Título en letra cursiva.
Cidade: Editorial.
Cheek, D.A. (1992). Thinking constructively about Science, Technology,
and Society education. New York: State University of New York Press.
Capítulos de libros
Apelido, Iniciais do nome. (ano de publicación). Título del capítulo. En
Inicial do nome, Apelido do editor (Ed.), Título do libro en letra cursiva
(páxinas que comprende o capítulo). Cidade: Editorial.
Solomon, J.P. (1989). The social construction of school science. En R.
Millar (Ed.), Doing science: Images of science in science education (pp.
126-136). New York: Falmer Press.
Artigos de revistas
Apelido, Iniciais do nome. (ano de publicación). Título do artigo. Nome
da revista en letra cursiva, volumen en letra cursiva (número entre
paréntese), páginas.
Rubba, P. A., e Solomon, J. A. (1989). An investigation of the semantic
meaning assigned to concepts affiliated with STS education and of STS
intructional practices among a sample of exemplary science teachers.
Journal of Research in Science Teaching, 4(26), 687-702.
Zanon, D. A. V., Almeida, M. J. P. M., e Queiroz, S. L. (2007).
Contribuições da leitura de um texto de Bruno Latour e Steve Woolgar para
a formação de estudantes em um curso superior de química. Revista
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 6(1), 56-69. Recuperado de
http://reec.educacioneditora.org/ .
Anexos
Débese separar o primeiro anexo con quebra de páxina. Só deben levar unha
cabeceira explicativa. Numeralos e citalos no texto. Tipo de letra Verdana 10 e
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espaciado anterior e posterior 0. Débense seguir as restantes normas de
publicación.
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