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CAMPANYES

SALUT MENTAL

Triant per la teva empresa les nostres campanyes per a la 

salut mental estàs ajudant a generar llocs de treball per a 

persones amb discapacitat per trastorns de salut mental.

Aquests productes estan dissenyats i manipulats al nostre 

centre especial de treball Apunts.

També tenim en compte utilitzar materials sostenibles, 

per aquest motiu vam triar paper reciclat procedent de 

boscos sostenibles, i incloem sobres Eco Kraft. 

Coneix més a www.cetapunts.org 



JOC DE CARTES - EMOCIONA’T



EMOCIONA’T

Un joc sobre les emocions per a treballar la salut mental 

L’objectiu d’aquest joc és aprendre a identificar i gestionar emocions per prendre consciència de la

importància de tenir cura de la salut mental i obrir debat sobre el tema.

A través de 12 conceptes de les emocions s’obre el debat entre dos equips i es posa nom a situacions que 

passen les persones en el seu dia a dia. Es treballen conceptes com: Por, tristesa o ràbia entre d’altres. (Joc 

per a dos equips de al menys dues persones cadascú).

El joc s’ha creat amb el suport d’un equip assessor de psicòlogues de la Fundació Joia, entitat sense ànim 

de lucre especialitzada en serveis de salut mental.

RECICLABLE
TINTA 

ECOLÓGICA

JOC DE CARTES - EMOCIONA’T
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La dinàmica de joc és molt senzilla.

El joc està format per 13 cartes: 12 cartes de joc i 1 

carta portada. 

Per jugar traurem el cargol i posarem les 12 cartes de 

joc sobre de la taula amb les il·lustracions visibles cap 

per amunt, separant la portada. Es crearan 2 equips 

de mínim 2 persones cadascú. Cada equip agafarà 

una carta a cada torn i haurà de realitzar el repte que 

en aquesta es proposa. Hi ha 2 tipus de reptes en el 

joc: reflexió i juguen els dos equips.

Si és el teu torn, agafa una carta de centre llegeix en 

veu alta el títol de la carta, la definició de l’emoció i 

finalment el repte que ha tocat i fes la dinàmica.

En aquest joc juguem per la salut mental, per això no 

hi ha respostes correctes o incorrectes. 

Juguem per aprendre a reconèixer les nostres 

emocions!

Com juguem?
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EMOCIONA’T
MESURA PACKAGING JOC ECO KRAFT: 

150x100mm (tancat) 410x100mm (obert) 

MESURA CARTES: 12 CARTES + 1 COMODÍ

130x70mm. Paper reciclat 350 grams. 

Les cartes tenen els 4 cantos arrodonits. Van 

enquadernades amb una peça desenroscable a la 

part superior esquerra. 

INSTRUCCIONS DEL JOC

Les instruccions del joc vénen integrades en la part 

interna del packaging impreses en el paper Eco Kraft 

de 350 gramo. El packaging del joc va tancat amb 

un cordó de jute, de que penja l’etiqueta del joc amb 

la llegenda d’Apunts. 

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la etiqueta 

externa del packaging que penja a l’exterior del joc 

quan està tancat.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: EJOCEMOCIOCAT

 - Ref: EJOCEMOCIOESP

FITXA TÈCNICA:

I SALUT MENTAL 



És el moment de cuidar la teva salut mental! Aprèn a identificar les teves emocions, què és el que et 

pot causar malestar i aconsegueix eines que et empoderin per aconseguir un major benestar emocional 

en el teu dia a dia.

Índex de continguts:

1) Salut emocional en temps de pandèmia

2) Aprèn a Identificar situacions que et causen malestar i connecta amb les teves emocions 

3) Kit d’eines d’autoconeixement i catàleg de recursos per cuidar la salut mental

4) Passa a l’acció! Gamificació per aconseguir una bona gestió emocional

Formador/a: Psicòleg-coach de Fundació Joia
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TALLER: CUIDA LA TEVA SALUT EMOCIONAL 
EN TEMPS DE PANDÈMIA



És el moment de cuidar la salut mental de l’equip! Potencia el management emocional i aprèn a 

identificar i prevenir situacions que causin malestar en l’equip. D’aquesta manera millorarà la salut 

emocional i la consecució dels objectius marcats. Aconsegueix eines que t’empoderaran per liderar el 

benestar emocional en el teu entorn laboral.

Índex de continguts:

1) Salut emocional en temps de pandèmia

2) Aconsegueix èxits en l’equip a través del management basat en el benestar emocional

3) Kit d’eines per a un bon management emocional i catàleg de recursos per cuidar la salut mental

4) Passa a l’acció! Gamificació per aconseguir un equip amb una bona gestió emocional

Formador/a: Psicòleg-coach de Fundació Joia
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TALLER: POTÈNCIA AL MANAGEMENT 
EMOCIONAL DE L’EQUIP EN TEMPS DE PANDÈMIA 



POSTAL #DEMANARAJUDAESDEVALENTS



RECICLABLE

MOSTRA SUPORT ALS TEUS TREBALLADORS/ES

* Segons l’OMS, més de 260 milions de persones al món pateixen l’oposat a un estat de serenitat: 

ansietat. Aquesta postal mostra la dualitat entre serenitat i ansietat, i ofereix un enllaç web per 

entendre què és l’ansietat, com podem gestionar-la i on anar a demanar ajuda.

POSTAL #DEMANARAJUDAESDEVALENTS

Dors

Cara
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POSTAL #DEMANARAJUDAESDEVALENTS



Fes lliscar la làmina vermella
DESCOBREIX LA POSTAL!

Aquesta postal està coberta per una làmina vermella que al moure-la destapa una imatge diferent a la que es 

veu amb la làmina superposada. Conté un missatge que anima a les persones que la pateixen a demanar ajuda.

La postal conté un enllaç web amb consells molt útils per lluitar contra ansietat del dia a dia. 

Es presenta a un sobre amb una etiqueta que conté el hashtag de la campanya: #demanarajudaesdevalents 

o en castellà #pedirayudaesdevalientes.

COM FUNCIONA?
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FITXA TÈCNICA:

#DEMANARAJUDAESDEVALENTS

MESURA POSTAL

210x148 mm (A5). Paper reciclat 350 grams. 

 

ACABATS

La làmina vermella plàstica llisca cap per un punt fix 

a la part superior esquerra.

MATERIALS:

IInclou un sobre Kraft A5 amb solapa de bec 

i una etiqueta rodona pel tancament amb el 

#demanarajudaesdevalents

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa al  

dors de la postal.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref. ESERANDPOSCAT

 - Ref. ESERANDPOSESP
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POSTAL “CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL” 



RECICLABLE

POSTAL “CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL” 

Aquesta postal és un bonic detall que dóna alguns consells per poder cuidar la nostra salut mental, perquè 

cuidar la nostra salut mental és també una mesura de seguretat.

Des d’Apunts oferim aquest detall per al Dia Mundial de la Salut Mental. 

I SALUT MENTAL 

POSTAL “CUIDA LA TEVA SALUT MENTAL” 



FITXA TÈCNICA:

POSTAL “CUIDA LA TEVA 
SALUT MENTAL“

MESURA POSTAL

210x148 mm (A5). Paper reciclat 350 grams. 

MATERIALS:

Postal en paper reciclat. 

Inclou un sobre Kraft A5 amb solapa de bec i una 

etiqueta rodona pel tancament.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la postal i 

l’etiqueta adhesiva que tanca el sobre.

* Disponible en català i castellà:

 - Ref: ESALMENPOSESP

 - Ref: ESALMENPOSCAT

SALUT MENTAL I 



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




