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A Asemblea de Cooperación pola Paz (ACPP) somos unha 
organización independente, progresista e laica que ao 
longo de máis dun cuarto de século, convertémonos nun 

punto de encontro para persoas que aspiran a vivir nun mundo 
que alicerce os seus piares na dignidade, a xustiza, a liberdade 
e a igualdade. O noso labor enmárcase no desexo de cambiar as 
regras desde a práctica cotiá, co obxectivo de conseguirmos unha 
sociedade máis xusta na que todas as persoas teñan a posibilidade 
de gozar dunha vida digna. A cooperación internacional, a acción 
nas escolas, a intervención social nos nosos barrios e cidades e 
mais a sensibilización cidadá son puntos de apoio fundamentais 
neste labor de incidencia política.

No eido educativo, propoñemos metodoloxías integrais que 
favorezan a aprendizaxe, a convivencia e a solidariedade entre 
as persoas. Fomentamos a participación social e a integración 
das minorías; educamos para o desenvolvemento mostrando as 
causas das desigualdades globais e sensibilizamos co fin de que 
a cidadanía sexa máis consciente de que esta realidade se pode 
transformar. Favorecemos procesos de resolución de conflitos e 
construción de paz.

Nos “Contos Transformadores” que aquí presentamos, empregamos 
a literatura como ferramenta facilitadora para o diálogo, a reflexión 
e o cambio nas aulas de Educación Infantil. Os contos fannos 
transitar por novos mundos a través doutras peles, preséntannos 
situacións que afrontar desde diversos modelos de comportamento, 
(de)constrúen roles e imaxinarios sociais á par que transmiten 
valores. Tamén axudan a identificar emocións, tanto propias como 
alleas, a través da experiencia das personaxes, contribuíndo así 
ao coñecemento e interpretación dun mundo complexo. Espertan 
desexos, crean ideas e expresan inquedanzas. Os contos 
convértense así nunha ferramenta pedagóxica fundamental para o 
desenvolvemento social e emocional do alumnado de infantil. 

Con “Historias do centro do centro de África” o alumnado coñecerá 
outras realidades e porá en valor a diversidade e os trazos culturais 
doutras partes do mundo (linguas, relixións e formas de vida).

Introdución:



No centro do centro de África teñen un sol amarelo, 
laranxa e vermello que brilla durante todo o ano. 



Tamén teñen unha lúa enorme da cor da 
prata que permite ver os caminiños pola 
noite sen necesidade de linternas. 



Pero ademais, as persoas que viven no centro 
do centro de África teñen uns ollos especiais 
que lles permiten ver na oscuridade. Son ollos 
grandes e negros, dun negro brillante.



Nos días de lúa nova, onde a lúa non se pode ver, as 
mulleres e os homes atopan a ruta de volta ás súas 
casas acompañadas pola suave luz das estrelas.

No centro do centro de África cada pequena vila ten a 
súa lingua propia. É unha lingua que se transmite coa 
lingua e que falan todas as familias desa comunidade. 



Pero só esa vila. A vila de enfronte ten outra 
lingua diferente. A esas linguas propias 
chámanlles de xeito xenérico “lingua”. 

“Está falando lingua” -dinlles ás persoas 
extranxeiras que non entenden. 



Pero esa non é a única fala que coñecen.

No centro do centro de África a 
xente fala tres linguas: a da súa 
comunidade, o árabe e o francés. 



Así, para dar os bos días nas súas casas, 
empregan a fala da comunidade. 



Pero cando van ao gran mercado, onde se 
xunta a xente de moitas vilas diferentes, 
todo o mundo utiliza o árabe. 



E cando os nenos e nenas van ás escolas, a 
lingua que empregan para saudar aos mestres e 
mestras e para escribir na pizarra é o francés.



Poderiamos pensar que no centro do centro 
de África non teñen moitas cousas, pero 
teñen un sol que alumea doce horas ao día 
e unha lúa xigante que sinala os camiños. 



E cada persoa que alí habita ten uns ollos que 
poden ver na oscuridade e tres linguas diferentes 
para saudar, xogar, brincar, negociar e vivir.





A ver, o mundo non é só como 
o vemos senón tamén como o 
entendemos, verdade?
E ao entender unha cousa, 
engadímoslle algo, non si?
Iso non converte á vida nun conto?

“A VIDA DE PI” (2001)


