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A Apunts hem creat aquests productes que sensibilitzen sobre 

la igualtat de gènere, perquè la societat s’encamini cap a un món 

en el qual les dones tinguin les mateixes oportunitats. La teva 

empresa o centre pot influir molt positivament, i transmetre 

aquests valors et fa molt valuós davant la societat.

A més, escollint aquests productes dissenyats i manipulats en el 

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 

embalatges Eco Kraft. 

Coneix més a www.cetapunts.org



JOC DE CARTES - TRENCAROLS



JOC DE CARTES #TRENCAROLS

TRENCAROLS 

Joc de sensibilització per la igualtat de gènere.

L’objectiu d’aquest joc és la familiarització amb alguns termes que es donen dins del vocabulari de la igualtat de gènere 

amb la finalitat d’obrir debat sobre el tema.

A través de 13 conceptes feministes s’obre el debat entre dos equips i es posa nom a situacions que passen les dones en 

el seu dia a dia. Es treballen conceptes com: Sororitat, mainsplaining o corresponsabilitat entre altres. (Joc per a dos 

equips d’almenys dues persones cadascun)
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RECICLABLE



 IGUALTAT DE GÉNERE |

La dinàmica de joc és molt senzilla.

El joc està format per 14 cartes: 13 cartes de joc i 1 carta 

comodí.

Per a jugar treiem el caragol i posarem les 13 cartes de joc 

damunt de la taula boca avall i separant la carta comodí. 

Es formen 2 equips de mínim 2 persones cadascun. Cada 

equip agafarà una carta en cada torn i haurà de realitzar 

el repte que en aquesta es proposa.

Hi ha 3 tipus de cartes:

Carta silenciosa:

No podràs llegir la carta en veu alta!

Carta altaveu:

Podràs llegir la carta en veu alta i realitzar el repte.

Carta comodí:

Es podrà utilitzar una vegada per persona per a veure 

totes les paraules disponibles en el joc i aconseguir una 

ajuda extra.

Cada encert suma un punt. L’equip que té més punts 

guanya i si hi ha empat, no passa res:

Juguem per la igualtat de gènere en un mateix equip!

Com juguem?
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#TrencaRols
 

MIDA PACK JOC:

150mmx100mm (tancat) 410x100mm (obert)

CARTES DEL JOC: 13 CARTES + 1 COMODÍ

130x70mm

ACABATS:

Les cartes van laminades, porten les 4 puntes rodones i 

van enquadernades amb una peça desenroscable en la 

part superior esquerra.

L’embalatge del joc va tancat amb un cordó, del que penja 

l’etiqueta del joc amb la llegenda de Apunts.

INSTRUCCIONS DEL JOC

Les instruccions del joc van integrades en la part interna 

de l’embalatge, impreses en el paper Eco Kraft.

* Disponible en català i Castellà:

 - Ref: TR0819CAT

 - Ref: TR0819ESP

FITXA TÈCNICA:



CARTA PER CARTA - REVOLUCIÓ FEMINISTA



Carta per Carta: Revolució Feminista
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CARTA PER CARTA: REVOLUCIÓ FEMINISTA  

Aquest Joc de memòria tan especial t’ajudarà a conèixer 12 dones que estan canviant el món. Les 12 dones, totes de 

diferents edats, treballen en diversos àmbits com la cultura, educació, negocis o societat, i ajuden al fet que el món vegi 

l’impacte de les seves activitats com a dones.
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La dinàmica del joc és molt senzilla i entretinguda.

Es formen dos equips que poden ser de diverses 

persones. Es col·loquen boca avall les 24 cartes 

il·lustrades i un equip destapa dues cartes. Si són 

diferents les gira, deixant-les en la mateixa posició.

Si són iguals les agafa i entra en joc la dinàmica de 

preguntes amb ajuda de la carta “Roba-Punts”.

L’equip que ha destapat les cartes agafa la carta “Roba-

Punts” i realitza les preguntes que apareixen a l’equip 

contrari. Si l’equip contrari encerta 3 preguntes o més, 

en referència a la dona que ha destapat, es quedarà la 

parella de cartes que val un punt. Si no s’endevinen se 

les queden l’equip inicial.

La comprovació de preguntes es pot fer en el llibret 

que acompanya el joc, on hi ha una petita descripció de 

totes les activistes i on també es troben les instruccions 

del joc. Es repeteix la dinàmica fins que s’esgoten les 

cartes.

Finalment es sumen les parelles i guanya qui hagi 

aconseguit més.

Com juguem?
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CARTA PER CARTA:
REVOLUCIÓ FEMINISTA

El joc és per jugar en dos equips de, mínim, dues persones 

per equip.

MIDA CAIXA JOC ECO KRAFT

115x115mm

MIDA CARTES: 26 CARTES

105x105mm

Paper estucat 350 grams. Les cartes van laminades.

INSTRUCCIONS DEL JOC

Llibret 105x105mm

Es tracta d’un llibret grapat amb les instruccions del 

joc i una breu descripció de cada dona per a poder 

desenvolupar la dinàmica de joc. A part serveix com a 

llibre de consulta de les històries de cada dona.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en l’etiqueta 

adhesiva de la tapa de la caixa.

* Disponible en català i Castellà:
 - Ref: CXCFEMCAT

 - Ref: CXCFEMESP

FITXA TÈCNICA:



JO MAI MAI “TRENCATABÚS“
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JO MAI MAI “Trencatabús“

JO MAI MAI - “Trencatabús” 

Jo Mai Mai - Trencatabús és un joc que us ajudarà a destacar situacions, frases o conceptes actuals amb els quals 

ens trobem en el nostre dia a dia i que no detectem com a masclistes. Descobreix de manera lúdica si ets conscient 

d’aquestes realitats i debat amb la resta de jugadors.
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Retireu les cartes de la caixa i repartiu a cada jugador/a 

una carta de resposta SÍ/NO. Poseu la resta de les cartes 

sobre la taula amb el text boca avall. Les cartes il·lustrades 

amaguen una dinàmica per temàtica. Els temes que 

podem trobar són:

SEGURETAT, AUTOESTIMA, VESTIR, PUBLICITAT, 

DISFRESSES, STICKY FLOOR, FEMINISME/

IGUALITARISME, DEPILACIÓ, LLUM DE GAS, 

GROLLERIES, CORRESPONSABILITAT,  i ROLS DE 

GÈNERE.

Una persona  agafa una carta del centre i llegeix en veu 

alta la frase “jo mai mai” de la part posterior i la resta de 

persones jugadores responen amb la “carta resposta” SÍ/

NO.   Continua llegint i sabreu si teniu punt o no.

LA NOTA INFORMATIVA: La persona que té el torn llegeix 

la nota informativa i obre debat. (Compartiu les vostres 

experiències i opinions)

EL REPTE: Les persones que no han obtingut punt formen 

un equip i junts duen a terme el repte. Poden aconseguir 

mig punt per persona.

Una vegada acabat el repte es fa canvi de torn, i així fins 

que s’acabin les 12 cartes.

En aquest joc no hi ha respostes correctes o incorrectes. 

Feu el recompte dels punts que ha aconseguit cadascun i 

reflexioneu en quines preguntes heu guanyat punts i quins 

no: Juguem en equip per a trencar tabús i aconseguir la 

igualtat de gènere!

Com juguem?
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Descobreix el QR!

QR - COM S’HA FET EL JOC

En la fulla d’instruccions descobriràs un QR on podràs accedir al “making of “ del joc. Podràs veure tot el procés de 

creació del joc a Apunts, passant per tots els departaments interns, i compartir amb nosaltres l’experiència. 
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JO MAI MAI “TRENCATABÚS” 

MIDA CAIXA JOC ECO KRAFT: 

110x110mm

Caixa Eco Kraft amb finestra.

MIDA CARTES DEL JOC: 20 CARTES

100x100mm

- 12 cartes de joc + 8 cartes resposta Sí/No

- Paper reciclat de 350 grams.

INSTRUCCIONS DEL JOC

105x105 mm

Paper reciclat de 90 grams.

Les instruccions del joc les trobem en la primera fulla, 

desplegable.

PERSONALITZACIONS

Es pot personalitzar el logotip d’empresa en la fulla 

desplegable que queda visible gràcies a la finestra de la 

caixa.

* Disponible en català i Castellà:

 - Ref: JMMTRETABCAT

 - Ref: JMMTRETABESP

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




