
CONTIDOS MÍNIMOS 1º ESO

1. Ampliar o vocabulario relacionado cos seguintes temas: o cuarto, a familia, a aula, a rúa, 
accións do corpo, os sentidos, os animais, as maneiras de ser, os seres vivos, a festa, cociñar 
e comer, e os deportes.

2. Comprender que é un campo semántico.
3. Lembrar e practicar as seguintes relacións semánticas: sinonimia, polisemia, contrarios, 

homofonía, homonimia

4. Coñecer e aplicar as regras básicas e especiais de acentuación. 
5. Aplicar as normas de uso de i, ll e x. 
6. Aplicar as normas de uso de b e v.
7. Aplicar correctamente s ou x nas palabras que comezan por es- e ex-.
8. Coñecer e aplicar os sufixos máis habituais.
9. Identificar e distinguir palabras con e sen h. 
10. Coñecer e aplicar os prefixos máis habituais.
11. Coñecer e aplicar as regras que rexen o uso das maiúsculas.
12. Coñecer as regras de uso do punto, a coma, o punto e coma, os dous puntos, os puntos 

suspensivos e os signos de interrogación e exclamación. 

13. Coñecer e utilizar correctamente o alfabeto galego.
14. Manexar correctamente o dicionario.
15. Clasificar as palabras segundo o seu número de sílabas.
16. Distinguir sílabas tónicas e átonas e identificar ditongos e hiatos. 
17. Coñecer a morfoloxía das palabras e como se clasifican segundo a súa estrutura.
18. Recoñecer semántica e formalmente as distintas categorías gramaticais e as súas 

características particulares.
19. Empregar correctamente as distintas categorías gramaticais. 

20. Entender o concepto de plurilingüismo e coñecer algunhas linguas do mundo.
21. Coñecer algunhas das linguas que se falan en Europa.
22. Diferenciar entre lingua oficial e non oficial.
23. Identificar as linguas da península Ibérica e a súa situación.
24. Coñecer a lusofonía e achegarse ás culturas que a integran. 
25. Coñecer a lexislación sobre o galego. 
26. Coñecer as principais variedades na fala do idioma galego. 
27. Coñecer o ámbito de uso do galego fóra das nosas fronteiras. 
28. Coñecer a presenza do galego en Internet.
29. Recoñecer a utilidade do galego.
30. Coñecer o concepto de prexuízo lingüístico. 
31. Identificar diferentes actitudes lingüísticas. 
32. Recoñecer a responsabilidade dos falantes no futuro da lingua. 
33. Identificar castelanismos léxicos.
34. Recoñecer a importancia de usar a lingua con corrección.
35. Identificar préstamos lingüísticos. 

36. Comentar textos seguindo unhas pautas dadas.
37. Crear textos literarios de calquera xénero e do ámbito social e educativo (carta persoal, texto

instrutivo, noticia, texto publicitario). Coñecer as súas características.

38. Recoñecer un texto literario e identificar o xénero ao que pertence.
39. Recoñecer e analizar os elementos do xénero narrativo: narrador, personaxes, espazo, tempo.



40. Recoñecer a estrutura dun texto narrativo.
41. Diferenciar entre contos literarios de autor e populares e recoñecer as características destes 

últimos. 
42. Recoñecer as características dalgúns subxéneros narrativos: conto e lenda.
43. Recoñecer as características específicas do xénero lírico. 
44. Identificar a rima e algunhas figuras literarias en textos poéticos. 
45. Analizar textos pertencentes ao xénero lírico e identificar certas estrofas. 
46. Recoñecer algunhas manifestacións da lírica popular: cantigas e romances. 
47. Analizar os elementos propios da linguaxe do cómic. 


