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JOCS DE MEMÒRIA

A Apunts hem creat aquests jocs de memòria per 

tractar diferents temes socials com la inclusió social 

o la salut mental d’una manera lúdica i divertida. 

A més, triant aquests productes dissenyats i manipulats al 

nostre centre especial de treball Apunts estàs ajudant a 

generar llocs de treball per a persones amb discapacitat 

per trastorns de salut mental. 

També tenim en compte utilitzar materials sostenibles, 

impresos en papers reciclats procedents de boscos 

sostenibles i packagings Eco Kraft. 

Coneix més a www.cetapunts.org



CARTAXCARTA - SOCIETAT INCLUSIVA



CARTAxCARTA - Societat Inclusiva

Aquesta és la nostra versió del clàssic joc de memòria: el Carta per Carta et proposa el repte de memoritzar on està 

cada carta per relacionar 12 parelles formades per conceptes relacionats amb una societat inclusiva: L’educació, els 

rols de gènere, el consum responsable o la tolerància, entre molts altres.
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CARTAxCARTA - Societat Inclusiva

MESURA CAIXA PACKAGING JOC ECO KRAFT: 

81x81x19 mm tancada

MESURA CARTES: 26 CARTES 

70x70 mm

Paper estucat 350 grams. Les cartes van laminades.

INSTRUCCIONS DEL JOC

Les instruccions de el joc vénen integrades en la primera 

carta del joc. 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’adhesiu 

extern del packaging i al dors de les cartes de joc. 

* Noves fotografies o il·lustracions sota pressupost.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: ECXCSINCAT

 - Ref: ECXCSINESP

FITXA TÈCNICA:



CARTAXCARTA - SALUT MENTAL
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CARTAxCARTA - Salut Mental 

Aquesta és la nostra versió del clàssic joc de memòria: el Carta per Carta et proposa el repte de memoritzar on està 

cada carta per relacionar 12 parelles formades per conceptes per fomentar la sensibilització en salut mental.

A cada carta es troba una definició original d’algunes paraules que t’ajudaran a pensar en la teva salut mental, amb 

il·lustracions pròpies realitzades per l’equip de disseny d’Apunts. 

CARTAxCARTA - Salut Mental
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CARTAxCARTA - Salut Mental 

MESURA CAIXA PACKAGING JOC ECO KRAFT: 

81x81x19 mm tancada

MESURA CARTES: 26 CARTES 

70x70 mm

Paper estucat 350 grams. Les cartes van laminades.

INSTRUCCIONS DEL JOC

Les instruccions de el joc vénen integrades en la primera 

carta del joc. 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’adhesiu 

extern del packaging i al dors de les cartes de joc. 

* Noves fotografies o il·lustracions sota pressupost.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: ECXCSALMCAT

 - Ref: ECXCSALMESP

FITXA TÈCNICA:



MATERIAL
ECOLÒGIC

PERSONALITZABLEPLANTABLE RECICLABLETINTA 
ECOLÒGICA



Pots realitzar la teva compra online a

www.shopapunts.org

o demanar pressupost a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org

@cetapunts




