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POR QUE LER 
ESTE LIBRO 

RESUMO 
DO ARGUMENTO 

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Propón o teu alumnado 
que imaxine o contido da 
cántiga que interpreta-
 ba a princesa Alba e que 
a escriban nun conto 
cuxos protagonistas sexan 
do seu ámbito (familia, 
amigos, compañeiros, eles 
mesmos).  
Pode ser o momento en que 
os teus alumnos re� exio-
nen. Por que ao rei, no prin-
cipio, non lle gustaba que 
a princesa Alba estive  se 
namorada de Melanio?

INDIVIDUAL

Para comezar, pediráslles que resuman o conto coas súas pa-
labras. Haberán de pórlle un título novo.

Logo anima o teu alumnado a crearen rimas con sonoridade 
co nome dun compañeiro. Colocarédelas no taboleiro de cor-
tiza. Ex.: «Damián, o amigo do can»; «Bautista, de maior elec-
tricista»; «Aquí xa temos ao Pedro, malo malo coma o demo».

PARELLAS 

O buzón dos soños. No conto se escriben moitas cartas. Pide 
os teus alumnos que escriban o seu nome completo nun pa-
pel que botarán nunha bolsa. Agora recollerán cadanseu 
papeliño ao chou e o nome que saia será o destinatario da 
carta. Nela falarán dos seus desexos, soños, arelas... E esta 
deberá ser contestada. As cartas introduciranse nunha caixi-
ña (buzón dos soños). E un voluntario será o encargado de 
repartilas (carteiro/mensaxeiro). 

GRUPO 

Os paxaros eran moi bos amigos de Melanio. Organiza un 
concurso na aula: cada grupo escollerá un paxaro, debuxarao, 
colorearao e escribirá un breve texto coa súa descrición. Os 
rapaces votarán os dous mellores (debuxo, colorido e texto).

GRUPO 

A profesión de Melanio era limpa-chemineas. Dispón os 
nenos para que pensen que queren ser de maiores e por 
que. Logo vanllo contar un a un á clase. Grávao en vídeo 
e que saiban que son gravados.

O libro pon de relevo va-
lores como a honradez e 
o bo facer, a amizade, o po-
der do amor, o respecto aos 
seres vivos e a igualdade 
entre as persoas sen ter 
en conta a orixe ou a con-
dición.   

Este libro é para aqueles 
lectores que gustan dos va-
lores da poesía, das histo-
rias de amor, para aque-
les que cren na igualdade 
das persoas independen-
temente da súa orixe e con-
dición e na boa sintonía do 
ser humano coa natureza.

Melanio, un limpa-chemi-
neas amigo dos animais 
e en especial dos paxaros 
polo respecto que lles ten, 
é chamado a palacio para 
facer un traballo. Alí, fi-
cará namorado da prin-
cesa Alba ao escoitala 
cantar. Unha vez na casa 
dedícase a escribir poemas 
de amor a Alba que os seus 
amigos, os paxaros, llos le-
van a ela e a través dos ca-
les conquistará o seu amor.

Melanio e os paxaros Xosé A. Neira Cruz Amor. Poesía. 
Relacións interpersoais. 
Animais. 
Igualdade

Comunicación 
lingüística. 
Conciencia 
e expresións culturais. 
Sociais e cívicas

O valor da amizade 
e o poder do amor


