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A ABELLA CAMPEONA (adaptado)
Autor: Manuel Ibarra

Estaban todos os insectos reunidos un día na fraga, discutían entre elos para 
determinar cal era o máis traballador, intelixente e útil de todos. Nese intre in-
terviu o mosquito e dixo: ¡eu son o máis importante de todos, porque coa miña 
agulla podo sacarlle o sangue ás persoas! A carracha, que estaba cerca escoi-
tando a discusión, soltou unha gargallada e dixo: ¡Que parvo é vostede amigo, 
lembre que eu tamén podo realizar ese traballo e de maneira más eficaz! Moi 
molesta polo xiro que tomara a discusión a mosca dixo: ¡Desculpen amigos pero 
eu tamén son importante, lembren que me encargo de descompoñer todos os 
alimentos que atopo no meu camiño! Cerca de alí, moi seria a vespa berrou: 
¡Aquí estou eu, se no me viron, disposta a cravarlle o meu aguillón a todo o que 
se cruce no meu camiño!

A discusión continuaba tomando forza, cando de pronto pasou polo lugar unha 
abella, inmediatamente a chamaron para que dera o seu punto de vista. Moi 
seria ela díxolles a todos: ¡Vostedes me perdoarán señores e señoras, pero eu 
non podo perder o tempo neste tipo de discusión, teño moitos fillos e fillas que 
alimentar, ainda teño que percorrer media fraga, collendo o néctar das flores, 
co preparo un rico mel na miña colmea.

A formiga, que tamén se estaba presente dixo: Son testemuña do que di a amiga 
abella, porque eu probei ese mel PERO TEÑO QUE DICIR QUE O MÁIS IMPOR-
TANTE QUE ELA FAI É POLINIZAR AS FLORES, FACIENDO POSIBLE QUE ESAS 
FLORES SE CONVIRTAN EN FROITOS, E POR ISO de verdade dígovos, ela é a 
mais traballadora, intelixente e útil, polo que propoño rematar esta discusión e 
que declaremos á abella como a campiona de todos os insectos da fraga. Acto 
seguido, os presentes na reunión levantaron a man e por decisión unánime 
declararon á abella como a campiona, e ela moi contenta e alegre recibiu a súa 
coroa e marchou voando cara a súa colmea.

Orixinal en: http://www.losmejorescuentos.com/cuentos/infantiles610.php

Extraído de “Guía Didáctica Alimentando otros modelos:
Comedores escolares ecológicos y Soberanía Aimentaria”. FUHEM;
https://tiempodeactuar.es/alimentar-otros-modelos/



Miñoca
Grupo: Descomponedores

Que fan:

Comense os restos vexetais que quedan baixo 
a terra e os transforman en alimento para a 
nosa horta.

Mosca
Grupo: Descomponedores

Que fan:

Comense e descompoñen os restos dos ali-
mentos de orixe animal e vexetal que quedan 
polo no chan.

Xoaniña
Grupo: Control de pragas

Que fan:

As xoaniñas aliméntanse de pequenos insec-
tos, principalmente os que son pragas; pul-
góns, acaros, moscas brancas,...

Saltóns ou Barbantesas
Grupo: Control de pragas

Que fan:

Aliméntase principalmente de outros insectos, 
como as orugas, as polillas, os grillos e outros 
saltóns máis pequenos.
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Abella

Grupo: Polinizadores

Que fan:

Aliméntanse do pole das flores das plantas, e 
coas suas patas polinizan outras flores doutas 
plantas para que dean froitos.

 
Vespa

Grupo: Control de pragas

Que fan:

Comense o ovos e outros insectos que son 
prexudiciais para a os cultivos da nosas hor-
tas: moscas brancas, pulgóns,...

 
Bolboreta

Grupo: Polinizadores

Que fan:

Aliméntanse do pole das flores das plantas, e 
coas suas patas polinizan outras flores doutas 
plantas para que dean froitos.


