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Bases de publicación de artigos electrónicos 

 

 

O Equipo de Coordinación da Xanela Audiovisual prevé a realización de traballos escritos 

en tres modalidades diferenciadas, segundo a súa extensión e carácter académico1: 

 
 

- Entre Columnas (1-2 páxinas segundo os requisitos previstos a continuación). 

 
- Na Tribuna (2-5 páxinas segundo os requisitos previstos a continuación). 

 
Titular-resumo dun máximo de 4 liñas. 

 
- Dende a Academia (Máximo de 15 páxinas segundo os requisitos previstos a 

continuación) . Resumo en galego, español e inglés; 5 palabras chave e índice 

(opcional). 

 

 
 

En relación ás imaxes inseridas nos artigos, axustarase as seguintes condicións2: 

 
 

- Entre Columnas (1 imaxe de cabeceira, ningunha no texto). 

 
- Na Tribuna (1 imaxe de cabeceira e, como máximo, 3 no texto). 

 
- Dende a Academia (1 imaxe de cabeceira e, como máximo, 3 no texto). 

 

 

 

 

 

 

 

1 As mencionadas extensións non inclúen as páxinas de referencias bibliográficas, índices, biografía do/a 
autor/a, nin os apéndices documentais no caso do artigo académico (Dende a Academia). 

 
2 Todas as imaxes terán que ir debidamente referenciadas na súa autoría. 
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Cuestións de formato 
 

- Fonte do título: Rockwell, 20 puntos. 

- Fonte do texto: Times New Roman, 12 puntos. 

- Entreliñado: 1,5 puntos. 

- Texto xustificado. 

- Marxes: esquerdo 2,5 pts. /dereito 2,5 pts. /superior 2,5 pts. /inferior 2,5 pts. 

- Columnas: dúas columnas (só para modalidade Entre Columnas). 

- Sangría francesa nas referencias. 

- Biografía curricular de 1-4 liñas ao final do texto (estudos e universidade/s, 

especialización temática, outros datos de interese académico). 

 

 
Nas tres modalidades, utilizarase como sistema de citas o sistema da American 

Psycological Association ou sistema APA, na súa sexta edición, segunda revisión. Neste 

sentido, a diferenza reside no tipo de artigo, levándose a cabo a referencia dentro do texto 

en Dende a Academia, e como cita a fin nas outras dúas modalidades. 

 

 
 

Normas xerais para referenciar baseado en APA 6ed. 
 

Abreviaturas: 
 

- Comp.: Compiladora/compilador 

- Coord.: Coordinadora/coordinador 

- Dir: Directora/director 

- Ed.: Editora/editor 

- Ibid.: Úsase para citas consecutivas que se refiren ás mesmas obras. 

- Op. cit./ou. c./ou. cit.: Úsase en notas non consecutivas que se refiren á mesma 

obra pero a páxinas diferentes, requírese o apelido do autor e sempre hai que 

engadir paxinación. 

-  Loc. cit.: Úsase con notas non consecutivas que se refiren á mesma obra e á 

mesma páxina; vai precedido do apelido da autora e sen paxinación. 



| 3 
Equipo de Coordinación da Xanela Audiovisual 

axanela@outlook.com / xanela.academico@outlook.com 
  www.xanela.org  

 

Bases de publicación / A Xanela Audiovisual 
 

 

- Idem.: Úsase cando a autora foi citada con outra obra na nota inmediatamente 

anterior; substitúese o nome por esta fórmula seguida dos datos da nova obra. 

 

 

 
 

Cita de libros: 
 

1) Primeiro apelido. 

2) Letra inicial do nome. 

3) Ano de publicación. 

4) Título en cursiva. 

5) Lugar de publicación. 

6) Editorial. 

 
Pérez, D. (1985). Título. Madrid: Alianza 

 

1. Cando se trate de libros electrónicos que teñan DOI (Dixital Object 

Identifier) ponse detrás do título. 

 
 

Ex. Pérez, D. (1985). Título da obra. Doi: xxxx/xxxx 

 

2. Cando poda tratarse de libros electrónicos sen DOI porase o enderezo URL de 

onde foi recuperado. 

Ex. Pérez, D. (1985). Título da obra. Recuperado de http://www.xxxxx.com 

 
3. Cando a obra ten varios volumes indicarase despois do título entre paréntese. 

 
Ex. Pérez, D. (1985). Título da obra (2ª ed., Vol. 2). Madrid: Alianza. 

 

 
 

Cita dun so capítulo dun libro: 

 
1. Primeiro apelido do autor do capítulo. 

 
2. Inicial do nome. 

 

3. Ano de publicación. 

 
4. Título do capítulo. 

http://www.xxxxx.com/
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5. Uso da ligazón En. 

 
6. Inicial do nome e apelido do que está ao cargo da publicación seguido de: coord, 

dir, etc. 

7. Título do libro en cursiva. 

 
8. Páxinas nas que se localiza o capítulo precedidas de pp. 

 
9. Lugar de publicación. 

 
10. Editorial. 

 
Pérez, D. (1992). Título do capítulo. En Gómez, P. (Ed.). Título da obra (pp. 25-36). 

Madrid: Alianza. 

 

 
 

Revista monográfica 
 

- A autoría pertence ao organismo responsábel da revista. 

- Ano de publicación entre parénteses e seguidos de punto. 

- Título do monográfico en cursiva, se houbera, e punto. 

- Nome da revista en cursiva seguido de coma. 

- Número de volume en cursiva. 

 
Centro  de Investigaciones Sociológicas (1985). Título. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas, 97. 

 

 
Artigo de revista 

 

- Primeiro apelido e inicial do autor/a. 

- Ano de publicación entre parénteses e seguidos de punto. 

- Título do artigo e punto. 

- Nome da revista en cursiva seguido de coma. 

- Número de volume en cursiva. 

- Páxinas primeira e última do artigo. 
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Pérez, D. (1985).Título do artigo. Revista Española de Investigaciones Sociológicas 97, 

67-82. 

 

 
Artigo de xornal con autoría 

 

1. Primeiro apelido e inicial do autor/a. 

 
2. Ano de publicación, día e mes, entre paréntese e seguidos de punto. 

 
3. Título do artigo e punto. 

 
4. Nome do xornal en cursiva seguido de coma. 

 
5. Páxina/ s inicial-final do artigo, precedida de p. ou pp., segundo o caso. 

 
Pérez, D. (2000, 19 de outubro). Título do artigo. Nome do xornal, p. 2. 

 

 
 

Artigo de xornal sen autoría 
 

1. Título do artigo seguido de punto. 

 
2. Ano, día e mes entre paréntese, seguido de punto. 

 
3. Nome do xornal en cursiva seguido de coma. 

 
4. Páxina/ s inicial-final do artigo, precedida de p. ou pp., segundo o caso. 

 
Titular do artigo. (1985, 19 de xullo). Nome do xornal, p. 9. 

 

 
 

Material de Xornadas e Congresos: 
 

1. Primeiro apelido e inicial do nome do autor/a. 

 
2. Ano, día e mes de celebración entre paréntese, seguido de punto. 

 
3. Título do material seguido de punto. 

 
4. Indícase Comunicación presentada a o… 

 
5. Título do Congreso en cursiva e punto. 
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6. Lugar de celebración. 

 
Pérez, D. (2012, 2 de febreiro). A Democracia en España. Ponencia do IX Congreso sobre 

Democracia e Participación Política . Vigo. 

Material Audiovisual: 
 

1. Primeiro apelido e inicial do nome do autor/a. 

 
2. Ano entre paréntese, seguido de punto. 

 
3. Título do material en cursiva. 

 
4. Indícase o tipo de soporte entre corchetes seguido de punto. 

 
5. Lugar, dous puntos e editorial 

 
Pérez, D. (1984). Antropoloxía Cultural de Galicia [DVD]. Santiago de Compostela: A 

Xanela Audiovisual. 

Material web: 
 

1. Primeiro apelido e inicial do nome do autor/a. 

 
2. Data de publicación na web entre paréntese, seguido de punto. 

 
3. Título do material en cursiva seguido de punto. 

 
4. Indícase [Recuperado de…]. 

 
5. Cando non sexa habitual (p. ex. Libro, artigo…), senón unha entrada nun blog, 

un foro, etc. indícase o tipo de soporte entre corchetes seguido de punto. 

6. Dirección URL. 

 
Pérez, D. (1985, 8 de xuño). Título do material. [Foro en liña]. Recuperado de 

http://www.xxxxxxxxxx.xxxx 

Cando a información é recollida directamente da internet, dun documento descargado ou 

específico, só é necesario poñer a dirección URL do sitio web nunha nota ao pé de páxina. 

 

 
Material normativo de diarios oficiais ou boletíns. 

http://www.xxxxxxxxxx.xxxx/
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1. Título literal do texto normativo en cursiva. 

 
2. Fonte de publicación do texto normativo (Boletín Oficial do Estado, Diario Oficial 

de Galicia, Boletín Oficial da provincia…) seguido de número e data de publicación. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 313, del 29 de diciembre de 

2004. 

Documentos sen publicar: 
 

1. Primeiro apelido e inicial do nome do autor/a. 

 
2. Ano de elaboración entre paréntese. 

 
3. Título e tipo de documento, en cursiva. 

 
4. Indícase “Sen publicar”, ou ben “Documento non publicado”. 

 
5. Localidade seguida de dous puntos e nome da entidade. 

 
Arias, M. A. e Labora, J. J. (2016). Guía para a presentación de traballos. [Documento 

non publicado]. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de 

Compostela 

 

 

 
Para maior información en relación á utilización de citas, ver Normas da American 

Psychological Association nos documentos da bibliografía que se achega ao final. 
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