
O CORRECTOR ORTOGRÁFICO 2.MIL3

Corrector  de galego para Office  2000,  Office  XP e  Office  2003 actualizado aos  últimos 
cambios  nas  Normas  Ortográficas  e  Morfolóxicas  do  Idioma 
Galego.

O 2.mil3  integra  o  galego  como un idioma máis  dentro  das  súas 
opcións de corrección.

Instalación

Este corrector pódese descargar de balde en www.edu.xunta.es ou 
en http://www.imaxin.com/corrector2mil3.asp . 

1. En primeiro lugar débese seleccionar e abrir o arquivo .zip que se quere descargar dunha 
das páxinas web indicadas. Dependendo da versión de Office que se teña, ben pode ser o 
arquivo 2.mi3l para Office XP e Office 2003 ou o arquivo 2.mil  para Office 2000.

Unha vez aberto e descomprimido o arquivo teremos un cartafol chamado 2mil, dentro do que 
haberá, entre outras cousas, un arquivo co nome Setup que deberemos seleccionar para que 
se abra o asistente de instalación.

2. Unha vez aberto o asistente de instalación, 
este pediranos os nosos datos (nome do/a 
usuario/a, iniciais e organización). Unha vez 
cubertos  os  campos,  debemos  premer 
sobre Seguinte.

Na seguinte ventá aparecerán os datos que 
inserimos  e,  se  estes  son  os  correctos, 
teremos  que  seleccionar  Quero  continuar 
antes de premer sobre seguinte.

Na  seguinte  ventá  que  se  abra  debemos 
introducir a ruta na que queremos instalar o 
corrector (normalmente esta é:  C:\Archivos  
de programas\Microsoft  Office\).  Unha vez 
que a indiquemos, debemos premer sobre 
Seguinte.

A  seguinte  ventá  será  para  comezar  a 
instalación,  para  o  que  deberemos  premer  sobre  Instalar  agora.  Deste  xeito  o  asistente 
comezará a instalación. 

A continuación  abrirase  unha  nova  ventá 
na que se nos preguntará se queremos 
habilitar a edición de idiomas adicionais 
nas  aplicacións.  Normalmente  nesta 
ventá xa terá que estar marcado, entre 

http://www.imaxin.com/corrector2mil3.asp
http://www.edu.xunta.es/


outros, o galego. Se non queremos habilitar ningún outro idioma, premeremos directamente 
sobre Aceptar.

Se todo foi ben aparecerá a última ventá na que se nos indicará que o programa se instalou 
correctamente.

Manexo

Activar o corrector. Para activar o corrector débese mudar o idioma a galego en Ferramentas  
> Idioma > Definir idioma.  Aquí débese seleccionar  Galego e asegurarse de que non están 
activados  os  cadros  de  Non  verificar  ortografía  nin  gramática nin  Detectar  o  idioma 
automaticamente.

Revisar  a  ortografía  mentres  se  escribe.  Se 
queremos que o corrector nos vaia marcando os 
erros mentres escribimos, témonos que asegurar 
tamén de que temos activado o cadro  Revisar a  
ortografía  ao  escribir,  e  de  que  non  temos 
activado  o  cadro  Ocultar  os  erros  ortográficos  
neste documento. Estes dous cadros están en Ferramentas > Opcións > Ortografía e gramática.

Se facemos isto, o corrector irá marcando os erros  cunha 
liña vermella por debaixo da palabra. Se queremos ver cales 
son as suxestións ortográficas e tipográficas que o corrector 
nos dá para cada erro,  temos que poñer o cursor sobre a 
palabra  marcada  e  pulsar  o  botón  dereito  do  rato.  Deste 
xeito  abrirase  unha  pequena  ventá  na  que  aparecerán  as 
suxestións  do  corrector  e  na  que  se  dan  opcións  como 
Ignorar todo, Engadir ao dicionario, Corrección automática,  
Idioma  ou  Ortografía.  Se estamos de acordo con algunhas 
das  suxestións  que  nos  fai  o  corrector,  só  temos  que 

seleccionala e xa se cambiará automaticamente no texto.

Revisar  ortografía  despois  de  escribir. Se 
queremos revisar a ortografía dun documento ou 
fragmento  despois  de  estar  escrito,  podemos 
facelo  igual  que  se  o  revisamos  mentres 
escribimos,  pero  tamén  podemos  pasarlle o 
corrector. Para isto temos que ir a Ferramentas >  
Ortografía e  gramática  (ou ben na tecla F7).  Se 
facemos  isto  abrirase  unha  ventá  na  que  nun 
primeiro  recadro  irán  aparecendo  os  erros  e 
noutro recadro irán aparecendo as suxestións para cada erro. Nesta ventá teremos, segundo o 
tipo  de  erro,  as  seguintes  opcións:  Ignorar  unha  vez,  Ignorar  todo,Engadir  ao  dicionario,  



Mudar,  Mudar  todas  e  Corrección  automática.  Deste  xeito  o  corrector  analizará  todo  o 
documento e detectará cada erro un por un.

Outras  opcións.  Ademais  das  opcións  básicas  xa  sinaladas,  o  2.mil3  ofrécenos  outras 
opcións  como  as  de  engadir  dicionarios  personalizados,  detectar  palabras  repetidas, 
autocorrección, divisións de palabras en final de liña, etc.
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