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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 de outras peles,
preséntannos situacións que afrontar 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 “Xuemín e os Tulou” 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)

Chámome Xuemín, e son unha nena da etnia
hakka que vive no sureste da China.

Eu vivo coa miña nai, o meu irmán e a
miña avoa nun TULOU. Sabedes o que é?
O Tulou é unha especie de casa enoooorme
e redooooonda con moitas habitacións
onde vivimos todas as persoas da aldea.
É moi alto e so ten unha porta
que se pecha polas noites. Ten un
patio central circular moi grande
onde facemos a nosa vida; cantamos,
bailamos, comemos, xogamos…

Gústanos vivir así e compartilo todo,
aínda que as veces nos pelexemos porque
todas queremos o mesmo xoguete.

Cada quen ten a súa misión e encárgase
dunha cousa. Por exemplo a familia de
Xiao é a que cociña o tofu, a de Liu
encárgase das galiñas, a de Yan dos porcos,
a de Yu prepara un arroz riquísimo, a
de Xin encargase da limpeza, e a mamá
de Yu cóntanos historias incríbeis cada
noite. Sempre agardo impaciente que caia
a noite para escoitar un novo conto.

Miña avoa di que todo o mundo quere
saír dos tulou e que a xente nova prefire
ir vivir á cidade nun piso moderno, que
xa pasou na aldea veciña, e por iso
os seus tulous están case desertos.
Miña avoa di que que cada quen fai a súa
vida separada dos demais fóra dos tulou.

Moitas desas persoas, veñen visitar os
tulous e sorpréndense moito por como
vivimos. Fannos preguntas e queren
saber como nos organizamos.
(que tontería! Como vai ser? Axudándonos
e queréndonos entre nós).

A min sorpréndeme todo
o que me conta a miña
avoa e pregúntome:
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Moitisimas grazas
Fátima, Rosa e Ana.

