
                              MÉTODO MÚSICA 
 
I. Introdución: Métrica e  entoación. 
II. Leccións e cancións. 
 
1. MÉTRICA 
A métrica estuda o ritmo. O ritmo é a repetición de algo con certa periodicidade, 
polo tanto o ritmo é natural, está na natureza (corazón, mareas). O ritmo 
musical implica dúas cousas: medida e acentuación. 
a) Medida:  A medida do tempo exprésase por medio de figuras e os seus 
correspondentes silencios e por outros signos (tresillo, puntillo, ligadura). 
 
FIGURAS:   redonda       branca      negra      corchea        semicorchea 
Silencios:   
Equivalencias: 
-Tresillo:subdividir unha negra en 3 partes 
-Dosillo: subdividir unha negra con puntillo 
-Puntillo: aumenta a metade da nota co leva: 
-Ligadura: suma ou liga a duración de 2 notas iguais.1 
 
b) Acentuación: Cando levamos o ritmo dunha canción co pe ou ca cabeza, 
iso e o acento, que é a base do ritmo. Estes acentos que hai na música 
exprésanse polos chamados compases. 
Os compases son esquemas rítmicos, e dicir, son un grupo de figuras 
reunidas en torno a un acento, que vai ao principio2. O compás marca cada 
canto se acentúa: cada tempo (1/4) cada 2 tempos (2/4), cada 3 (3/4). 
>Tipos de compases: 
 
-Compases de subdivisión binaria: cada parte do compás pódese dividir en 2. 
1/4=                      2/4=                          3/4=                         4/4= 
 
-Compases de subdivisión ternaria: cada parte pódese dividir en 3. 
3/8=                              6/8=                              9/8=                     
 
-Compases amalgama: mistura de compases, con varios acentos: 
5/4 = 2/4+3/4 ou viceversa= 
7/8= 3/8 + 2/4+ 2/4= 
11/8= 3/8+ 2/4+24+2/4= 
-Hemiolia= alternar 2 compases con idéntica medida pero distinta acentuación: 
3/4–6/8=     
 
  
1. Non confundir ca ligadura expresiva que articula nun “golpe” 2 notas diferentes 
2Anacrusa: un compás incompleto, que empeza na 2ª parte, que é a feble. 



2. ENTOACIÓN 
 
A) NOTAS: Para axudarmos a aprender as melodías, dámoslle un nome aos sons, 
que se converten así en notas musicais, que gardan entre si un intervalo dun ton, 
agás mi-fa e si-do que teñen 1/2 ton, e se poñen no pentagrama: do (C), re (D), mi 
(E), fa (F), sol (G), la (A), si (B)3.   
  
B) ESCALAS: Son estruturas de notas 4. Tipos: 
a) Pentatónicas: escalas de 5 notas que evitan os intervalos de 1/2 ton (mi-fa e si-
do); as melodías compostas usando estas escalas soan a “chino.” Exemplos:  do-re-
mi-sol-la-do      re-mi-sol-la-do-re          mi-sol-la-do-re-mi    
 
b) Tonais: Do Maior e la menor5 son 2 tipos de escalas que son o modelo para 
tódalas escalas do sistema tonal usadas na maioría da música clásica occidental6. 
Sobre estas escalas facemos melodías; podemos facer unha mesma melodía en 
diferentes escalas , pero cambiará o cor, o carácter. Recordar que entre as notas 
que teñen a vogal “i” e a inmediata superior ( mi-fa , si-do) hai 1/2 ton (1 traste) y 
entre o resto das notas hai 1 ton (2 trastes). 
As escalas agrúpanse en parellas: unha escala maior e a súa relativa menor (3 notas 
mais abaixo) teñen as mesmas alteracións, polo que podemos pasar (modular dunha 
a outra facilmente), so que a menor soa un pouco mais “triste”, pero en tódalas as 
escalas as notas mais importantes e referencia para entoar son a 1ª  3ª e 5ª 
 
Do maior= do-re-mi-fa-sol-la-si-do               acorde Do maior= do-mi-sol 
la menor= la-si-do-re-mi-fa-sol-la                 acorde la menor= la-do-mi 
Fa maior= Fa-sol-la-si-do-re-mi-fa                 
re menor= re-mi-fa-sol-la-si-do-re 
Sol maior= sol-la-si-do-re-mi-fa#-sol 
mi menor= mi-fa#-sol-la-si-do-re-mi 
Si B maior= sib- do- re- mib- fa- sol- la- sib 
sol menor= sol- la- sib- do- re- mib- fa- sol 
 

  
3. Os países latinos usan as sílabas (do, re...) e os anglosaxóns usan as letras (A, D..) pra nomear 
notas e acordes. A súa vez as notas pódense modificar: o sostido eleva a nota 1/2 ton e o bemol 
baixa a nota 1/2 ton. 
4. Sobre estas escalas facemos melodías; podemos facer unha mesma melodía en diferentes 
escalas , pero cambiará o cor, o carácter. 
5 .  As escalas foron sistematizadas polo matemático Pitágoras ca axuda dun monocordio. 
Chamoulles nomoi (leis) e doulles o nome das rexións gregas segundo o seu carácter. Na Idade 
Media chamáronlle modos e así pasou ata hoxe: modo frixio, dorio, lidio, xonio e eolio. Esta é a 
chamada música modal, que se segue a usar na música popular. 2 de estes modos o escalas, a 
xonia e a eolia (hoxe chamados do maior e la menor) deron lugar a música tonal, que foi o sistema 
musical predominante dende 1600 e caracteriza especialmente á música clásica e romántica. Neste 
sistema e posible e moi frecuente a “modulación”, que consiste en cambiar de escala ou ton ao 
longo dunha peza peza musical. 
6. O resto das escalas (FA M -rem, Sol M- mi m, Re M- si m, etc) seguen como modelo DO M e la 
m, e dicir, teñen a mesma estrutura pero empezando en distinta nota( a escala de re maior empeza 
en re, a de fa maior empeza en fa) e para conservar a mesma estrutura hai que facer algún axuste 
subindo ou baixando 1/2 ton algunha nota por medio do sostido ou bemol respectivamente. 



C) ACORDES: Son 3 ou mais notas que se tocan simultaneamente para 
acompañar unha melodía. Os acordes básicos fórmanse coa 1ª 3º  5ª e 8ª 
dunha escala, que son a súa vez os sons mais importantes na serie harmónica. 
Acordes básicos: 
Así o acorde de Do M (maior)= do-mi-sol-do e o acorde de la m (menor)= la-
do-mi-la. 
                          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

• A continuación imos ver leccións e cancións de dificultade progresiva 
usando as distintas escalas ou tonalidades. As primeiras van levar 
escrito enriba do pentagrama o nome das notas e debaixo un posible 
acompañamento. Melodía e acompañamento pódense tocar en distintos 
instrumentos. 

 
 
 
 
 
 


