
COMO ESCRIBIR  E PRESENTAR UN TRABALLO ESCOLAR

1. DOCUMENTACIÓN E REDACCIÓN:

Previamente á túa presentación debes buscar a información en diversas fontes e
facer unha selección da importante e pertinente para o traballo que vas realizar.

Fai un esquema previo para organizar os diferentes bloques de información e un
borrador de redacción para poder revisalo e puír a expresión, eliminar repeticións,
buscar sinónimos...

Organiza o teu traballo con títulos e subtítulos que debes destacar usando tamaños
de letra máis grande, MAIÚSCULAS, subliñado ou negrita.

Non copies literalmente, expresa a información coas túas propias palabras, e, se
copias algunha parte, tanto se o fas de maneira literal como adaptándoo, lembra citar
sempre a fonte de que obtiveches a información: libro, web... E reproducir as
citas literais  en cursiva e cunha letra dun tamaño algo menor que o resto do traballo,  ou
entre aspas se estas a escribir á man.

EVITA O PLAXIO: Un traballo académico debe ser sempre unha creación persoal. Se
estás copiando as ideas doutra persoa, aínda que fagas pequenas adaptacións,  cita
sempre o/a autor/a.

Escribe con limpeza e coidando a boa presentación e a corrección: a caligrafía, a
ortografía, a puntuación, a gramática, a coherencia, a cohesión e a adecuación.
Salvo que sexan necesarias porque se repiten moito, procura fuxir das abreviaturas
e as siglas e,  se  as  introduces,  explíca  o seu significado a  primeira  vez  que
aparezan. 

Usa os conectores textuais para organizar o texto.

NORMAS PARA UNHA BOA PRESENTACIÓN:

1. Escribe os folios por unha soa cara e procura comezar un novo folio con cada
punto importante do teu traballo.

2. Numera as follas.

3. Deixa marxes: a marxe superior e a esquerda (3 cm) deben ser algo maiores
que a inferior e a dereita (2 cm). Se vas encadernar o traballo debes engadir á
marxe dereita 1 cm. En cada comezo de capítulo é bo baixar 1 cm a marxe
superior.

4. Fuxe do texto bloque. Fai parágrafos para organizar as ideas principais e deixa
unha pequena sangría (1,5 cm) ao comezo de cada un.

5. Procura deixar un interlineado amplo e usar unha letra que facilite a lectura
(arial, verdana, calibri), nun tamaño entre 10 e 12.
Se escribes o teu traballo á man debes coidar a caligrafía e facelo en bolígrafo
azúl ou negro, nunca a lapis ou con tinta doutras cores.



6. Intenta non cortar as palabras ao final da liña, especialmente na última liña da
páxina.

7. Fai unha portada que recolla o título do traballo (centrado), o teu nome e curso
e a materia para a que o redactas (parte inferior esquerda).

8. Deixa unha páxina en  branco entre a portada e o traballo e outra ao final do
traballo que sirva como contraportada.

9. Fai un índice indicando os contidos e a páxina en que comeza cada un (o índice
será a páxina 1)

10. Redacta unha breve introdución (que non debe anticipar as conclusións,
senón explicar o porqué da redacción do traballo e o tema de que trata)  e unha
conclusión (idea final que sirva para dar unidade ás desenvolvidas no corpo do
traballo).

11. Debes escribir unha bibliografía final citando en orde alfabética todas as
fontes  consultadas  para  obter  a  información  (tanto  as  impresas  como  as
cibernéticas), que deben ser máis de unha.

Se escribes o traballo á man lembra que as obras literarias completas e os
títulos de revistas e xornais (que no ordenador irían citados  en cursiva) deben
ir subliñados, mentres que as partes dunha obra: artigos, poemas, capítulos...
deben citarse “entre aspas”.

Unha maneira fácil de citar a bibliografía é a seguinte: 

APELIDOS, NOME OU INICIAIS DO AUTOR/A EN MAIÚSCULAS (ano de edición 
entre  paréntese). “Titulo  da  parte  da  obra  entre  aspas,  no  caso  de  que  
queiramos citar só unha parte”,  en Título da obra completa ou publicación  
hemerográfica en cursiva. (DD/MM/AAAA de publicación, no caso de revistas e 
xornais;  entre  parénteses) Lugar  de  publicación: editorial,  número  das  
páxinas en que aparece separadas por guión.

CASTRO DE MURGUÍA, ROSALÍA (1863): “A gaita gallega” en Cantares gallegos.
Vigo: J. Compañel Editor, 135-139

Para citar publicacións en páxinas web, podes facelo así:

APELIDO,  NOME DO AUTOR/A “Nome do  artigo”  en  Nome da  web:  URL  do
enderezo web consultado (DÍA/MES/ANO da última data en que consultamos o
material)

PICO,  RAQUEL C.  “6  cuestións  de márketing  para salvar  o  Día  das  Letras  
Galegas” en Disquecool: http://www.disquecool.com/2015/05/15/algunhas
cuestions-de-marketing-para-salvar-o-dia-das-letras-galegas/ (18/05/2015)

12. Nunca entregues as follas soltas: grámpaas, uneas cun clip, ponlles unha
espiral...

CPI CABO DA AREA, LAXE. BIBLIOTECA. 2015

http://www.disquecool.com/2015/05/15/algunhas
http://www.disquecool.com/2015/05/15/algunhas-cuestions-de-marketing-para-salvar-o-dia-das-letras-galegas/

