
CONTIDOS MÍNIMOS 3º ESO  

1. Le con atención diferentes tipos de textos  e clasifícaos segundo diferentes criterios.  

2. Le con fluidez e atención diferentes tipos de textos e analiza os elementos que lles son propios.  

3. Escribe, compón ou crea textos de diferentes tipos reproducindo as características que lles son 

propias.  

4. Coñece, define e aplica o vocabulario que conforma diversos campos semánticos.  

5. Aplica correctamente as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.  

6. Aplica estratexias para a corrección lingüística, gramatical e ortográfica dos textos.  

7. Aplica correctamente as regras de puntuación.  

8. Recoñece, clasifica e corrixe castelanismos, hipergaleguismos, vulgarismos e arcaísmos.  

9. Recoñece e interpreta abreviaturas, símbolos, siglas e acrónimos.  

10. Discrimina as diferentes unidades lingüísticas.  

11. Analiza o lexema e os morfemas dunha palabra dada.  

12. Recoñece palabras formadas por prefixación e sufixación e explica o significado dalgúns sufixos 

derivativos e alterativos.  

13. Diferencia palabras simples, derivadas, compostas e parasintéticas, e forma familias léxicas.  

14. Identifica substantivos morfolóxica e sintacticamente e clasifícaos segundo o seu significado e 

segundo a súa estrutura.  

15. Identifica substantivos femininos e masculinos e forma o feminino de substantivos dados.  

16. Forma o plural de substantivos simples e compostos.  

17. Identifica e clasifica adxectivos.  

18. Aplica as normas de concordancia do adxectivo, escribindo femininos e plurais doutros dados.  

19. Diferencia os graos do adxectivo e aplica correctamente as partículas comparativas.  

20. Identifica os determinantes e sabe cal é a súa función.  

21. Identifica os pronomes persoais e discrimina entre tónicos e átonos.  

22. Coñece as distintas formas tónicas do pronome persoal, recoñece a súa función e aplícaas 

correctamente en diferentes contextos.  

23. Coñece as formas átonas do pronome persoal e as súas contraccións, recoñece a súa función e 

colócaas de maneira adecuada.  

24. Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos regulares e con alternancia vocálica.  

25. Coñece e utiliza correctamente as formas verbais dos verbos irregulares.  

26. Identifica e analiza as formas nominais dos verbos.  

27. Utiliza correctamente o infinitivo conxugado.  

28. Identifica e utiliza correctamente as perífrases verbais e sabe clasificalas segundo o valor que 

acheguen.  

29. Identifica, clasifica e analiza adverbios e locucións adverbiais.  

30. Identifica e utiliza correctamente preposicións e locucións preposicionais e identifica a súa función na 

frase.  

31. Identifica e clasifica conxuncións e locucións conxuntivas segundo a función que desempeñen dentro 

da frase ou da oración.  

32. Comprende o concepto de plurilingüismo e enténdeo como unha realidade de carácter universal.  

33. Diferencia entre bilingüismo e diglosia e recoñece a importancia de normalizar o uso dunha lingua.  

34. Identifica as linguas da Península Ibérica e sabe cal é o seu status oficial.  



35. Coñece as variedades internas da lingua e identifica as variedades diacrónicas, diatópicas, diastráticas 

e diafásicas.  

36. Diferencia palabras patrimoniais, cultismos e semicultismos e coñece as principais transformacións 

que sufriron as palabras patrimoniais.  

37. Recoñece os elementos de substrato e superestrato na lingua galega.  

38. Coñece a situación do galego na Idade Media e identifica algunhas das súas características lingüísticas.  

39. Coñece a orixe e o corpus da literatura galego-portuguesa medieval.  

40. Recoñece os diferentes tipos de cantigas.  

41. Identifica, comenta e crea cantigas.  

42. Identifica e caracteriza algunhas composicións consideradas como xéneros menores.  

43. Coñece algunhas obras da literatura galega medieval en prosa.  

44. Coñece cal era a situación e o status do galego entre os séculos XV e XVIII.  

45. Coñece a situación da literatura galega nos chamados «Séculos Escuros» e coñece algunhas mostras 

literarias conservadas, así como as principais figuras dese período.  

46. Coñece a situación da lingua galega no século XIX e recoñece os trazos propios da ortografía 

decimonónica.  

47. Comenta a situación da literatura galega no século XIX e coñece os precursores do Rexurdimento.  

48. Sabe que foi o Rexurdimento e recoñece os seus autores máis emblemáticos, ademais dalgúns outros 

secundarios.  

49. Coñece o panorama da narrativa galega no século XIX e recoñece algúns dos seus máximos 

representantes.  

50. Coñece a situación do xénero teatral galego no século XIX e identifica algúns autores e obras 

representativos.  


