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LINGUAXE MUSICAL MAIORES/ADULTOS 2º 

Tódolos contidos de Linguaxe Musical Maiores/Adultos 1º máis os seguintes: 

 Contidos de rítmica-lectura 

1. Compases simples 2/2, 2/4, 3/4, 4/4 e compostos 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 subdivididos 
e a un tempo. 

2. Grupos de valoración especial.  
3. Interpretación de dous ritmos simultáneos.  
4. Interpretación de polirritmias. 
5. Aplicación e práctica de textos a ritmos e viceversa. 
6. Lectura en clave de fa en 4ª (coas dificultades rítmicas do 1º curso).  
7. Introdución á polifonía.  
8. Práctica de lectura a 1ª vista.  
9. Improvisación e creación rítmica. 
10. Identificación e interpretación de tódolos signos que afectan ó tempo e á agóxica, 

ademais dos fundamentais que ateñen ó carácter: articulacións (ligaduras 
expresivas, acentos, etc.), articulacións que desprazan a acentuación.  

11. Traballo de memorización rítmica e melódica. 
12. Práctica de cambios de compás con unidades iguais ou diferentes. Aplicación de 

equivalencias e interpretacións metronómicas indicadas.  
13. Fórmulas rítmicas: a maioría das figuras e os seus silencios en múltiples 

combinacións.  
14. Cambios de acentuación que provoquen: síncopes, silencios, notas a 

contratempo, etc.  

 Contidos melódicos:  

1. Interpretación vocal de cancións. 
2. Interpretación de escalas diatónicas maiores e menores ata 2 alteracións.  
3. Sensibilización, identificación, coñecemento e interpretación dos termos e dos 

signos que afectan á expresión: ligaduras expresivas, articulacións, dinámicas, 
etc. analizando a forma e outros elementos interpretativos: signos de repetición e 
Coda. 

4. Interpretación de acordes de tónica, dominante e subdominante das tonalidades 
traballadas.  

5. Traballo dos elementos necesarios para a entoación: escalas, arpexos, exercicios 
de entoación e cancións nas tonalidades traballadas.  

 Contidos auditivos: 

1. Sensibilización do feito tonal e modal.  
2. Ditados rítmico-melódicos. 
3. Recoñecemento auditivo de compases simples e compostos.  
4. Recoñecemento auditivo de tonalidades (maior e menor). 
5. Recoñecemento auditivo de arpexos e acordes de tónica, dominante e 

subdominante dentro das tonalidades traballadas durante o curso.  
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 Contidos teóricos:  

1. Tempos desiguais. Equivalencias: pulso=pulso e figura=figura.  
2. Abreviacións: repetición dunha nota, de dúas notas de valor igual, de fragmentos, 

de notas e acordes, compases en silencio, outras abreviacións… 
3. Grupos de valoración especial: (por exceso e por defecto): dobrete, tresillo, catrillo, 

seisillo, cinquillo, setillo.  
4. Escala maior: tipos.  
5. Escala menor: tipos.  
6. Tonalidades. Repaso de todas ata 7 alteración con bemóis e sostidos.  
7. Grados tonais, grados modais.  
8. Acordes tríadas 
9. As cadencias.  
10. Repaso de intervalos: maiores, menores, xustos. 
 Repaso: signos de expresión: dinámica, tempo e agóxica, carácter, ligaduras, etc. 

 Improvisación-creatividade  

A improvisación e a creatividade son pilares básicos para as clases de linguaxe 
musical.  Estarán presentes na gran maioría das clases poñendo en práctica tódolos 
coñecementos adquiridos ata o momento. 


