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TERMINOLOXÍA CONSENSUADA 
 

a)Morfoloxía: 
 

 Clases de palabras  
(non se lle chamará “categorías gramaticais”, aínda que se pode engadir esta 
terminoloxía nos cursos superiores para ampliar): 

1. Substantivo (coa correspondente clasificación semántica) 
2. Adxectivo: 

- Determinativos: posesivos, indefinidos (indefinidos, cuantificadores), 
numerais (cardinais, ordinais, multiplicativos, partitivos), demostrativos, 
relativos, interrogativos-exclamativos. 

- Cualificativos (2 usos: especificativos e explicativos) 
3. Artigo: sen distinguir determinados de indeterminados. 
4. Pronomes: 

- Persoais: De CD e CI (non de dativo nin acusativo), dativo de solidariedade 
e de interese 

- Non persoais 
5. Verbos 

- Atributivos / Predicativos  
- Transitivos (só os que teñen CD) / intransitivos 
- Regulares / Irregulares / Semirregulares 
- Falamos de 3 persoas (de singular ou plural), non 6, aínda que se pode 

mencionar o de P4, P6... 
- Nas perífrases: verbo auxiliado e verbo auxiliar. A clasificación será 

diferente en castelán e galego. 
- Formas verbais e nominais (* non conxugadas) 

6. Adverbios 
- Na ESO: clasificación tradicional 
- En Bach: Localizadores (lugar e tempo), cualificadores (modo e cantidade), 

modalizadores (afirmación, negación, dúbida e os que funcionen como 
modificadores clausais).  

7. Preposicións  
8. Conxuncións:  

- Coordinantes: copulativas, disxuntivas, distributivas, explicativas 
- Subordinantes: completivas, temporais, modais, finais 
- Interordinantes: adversativas, causais, condicionais, consecutivas, 

comparativas 
9. Interxeccións 

 

 Formación de palabras 
 

- Monemas: lexemas e morfemas 
- Non hai interfixos, considéranse alomorfos dos sufixos: leite (lexema) 

leiteiro (lexema leite, eiro sufixo). 
- Os morfemas divídense en derivativos e flexivos. Os derivativos clasifícanse 
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en propiamente derivativos e alterativos. Á hora de analizalos falarase de 
morfemas derivativos sufixos ou morfemas derivativos sufixos alterativos.  

- Falamos de morfemas dependentes e independentes 
- Tipos de palabras: simples, derivadas, compostas, parasintéticas (dous 

tipos). 
 

 Lexicoloxía e semántica 
 

- Familia léxica 
- Campo semántico 
- Campo léxico (prioritario) ou campo asociativo ou isotopías 

 Sintaxe:  
- Sintaxe funcional e a súa terminoloxía.  

 

 

 
 

 


