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IGUALTAT DE GÈNERE
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
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JOC DE CARTES #TRENCAROLS

TRENCAROLS

RECICLABLE

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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Com juguem?
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!
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FITXA TÈCNICA:

#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

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

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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Com juguem?
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 “RobaPunts” 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.
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FITXA TÈCNICA:

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

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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Com juguem?
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

IGUALITARISME,

FLOOR,

DEPILACIÓ,

LLUM

GROLLERIES, CORRESPONSABILITAT,

FEMINISME/
DE

GAS,

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!
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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.

IGUALTAT DE GÉNERE |

FITXA TÈCNICA:

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

KIT 3 JOCS FEMINISTES APUNTS

| IGUALTAT DE GÉNERE

KIT 3 JOCS FEMINISTES APUNTS

Sabem que educar en la igualtat és més divertit a través de jocs i dinàmiques lúdiques.
Per posar-t’ho fàcil t’hem preparat aquest kit de jocs sobre la igualtat!
Tots els jocs tenen una edat recomanada a partir de 12 anys.
Parla i debat sobre igualtat de gènere en grup a partir de les propostes que et fa cada joc. De ben segur que
aprendreu un munt de coses compartint experiències personals!
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FICHA TÉCNICA:

KIT 8M CON CAJA ECO KRAFT
CAPSA PICNIC:
Caixa Eco Kraft: Exterior: 180x120 mm
Interior farcit amb manxa reciclada Eco perquè no es
facin malbé els elements al seu interior.
Regala ara els nostres jocs feministes amb
aquesta caixa picnic per a regal.
DINS AQUESTA CAPSA TROBARÀS:
- TRENCAROLS:
Treballa el llenguatge d’igualtat a partir de 13
conceptes i les respectives activitats de sensibilització
que es proposen.
- CARTAXCARTA REVOLUCIÓ FEMINISTA:
Coneix 12 dones que canvien el món cada dia amb la
seva tasca social, i que sovint no són conegudes.
- JO MAI MAI TRENCATABÚS:
Comparteix experiències i debat sobre elles a partir
de 12 situacions en les que es troben moltes dones en
el seu dia a dia.
* Disponible en català y castellà

CARTA POR8M
CARTA
- JUNTES
- REVOLUCIÓN
LLUITEM FEMINISTA
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KIT #JUNTES LLUITEM, JUNTES FLORIM

KIT #JUNTES PER AL 8M

PLANTABLE

En aquest Kit trobaràs 5 elements per completar el teu dia per al 8M i que podràs continuar fent servir
la resta de l’any. El nostre lema “Juntes lluitem, juntes florim” transmetrà al teu equip un missatge de
sororitat i empatia cap a totes les dones i persones que donen suport a la igualtat de gènere.
Tot el Kit està pensat de manera sostenible amb materials ecofriendly i reutilitzables.
El Kit conté: 1 fermall llaç lila, 1 identificador plantable, 1 ampolla, 1 tassa i 1 bonica totebag per guardar-ho tot.
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FITXA TÈCNICA:

KIT 8M AMB CAIXA ECO KRAFT
CAPSA:
1- PACKAGING - CAPSA HORIZONTAL:
Caixa Eco Kraft: 420x 125x80 mm
Interior farcit amb manxa reciclada Eco perquè no es
facin malbé els elements al seu interior.
2- PACKAGING - CAPSA PICNIC:
Caixa Eco Kraft Picnic: 246x164 mm
Interior farcit amb manxa reciclada Eco perquè no es
facin malbé els elements al seu interior.
EL KIT CONTÉ 5 ELEMENTS:
- 1 fermall llaç lila
- 1 identificador plantable
- 1 ampolla metall
- 1 tassa metall petita
- 1 totebag blanc
*Recorda

que

també

podem

personalitzar

missatge/lema.
Descobreix cada element a les fitxes de
producte següents:

el
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EL KIT CONTÉ 5 ELEMENTS:
* Es poden comprar els productes per separat o sol·licitar productes diferents amb el mateix disseny.
* Recorda que també podem personalitzar el missatge/lema.

FITXA TÈCNICA:
1- FERMALL LLAÇ LILA - 8M DIA DE LA DONA

Al Dia de la Dona 8M no pot faltar el teu llaç lila en
format fermall com a símbol de solidaritat i en favor
de la igualtat entre homes i dones. A falta de grans
manifestacions, el llaç morat és un símbol molt
important per visibilitzar el suport a les dones des
dels diferents sectors de la societat.
MESURA I COMPOSICIÓ:
Llaç lila de tela satinada, cosit a doble cara amb agulla
fermall per penjar.
Mides del llaç: 80 mm

PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a l’adhesiu
de tancament rodó.
- Ref: ELLALILA8M
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FITXA TÈCNICA:
2- BOSSA MITRAL BLANCA
Amb el lema “Juntes lluitem, juntes florim” presentem
aquesta bossa “totebag” blanca. El disseny és un
conjunt que representa la dona i allò femení, amb un
missatge de sororitat.
MESURA I COMPOSICIÓ:
Bossa de non-woven de 80g/m2 de color blanc.
Mida de 360x400mm, amb nanses llargues de 60cm
i acabat cosit. És un tipus de teixit reciclat d’alt
rendiment que no s’esfilagarsa. Són reutilitzables i
reciclables.
* Pots ficar-les a la rentadora amb centrifugat suau.
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la part
inferior de la bossa i a l’adhesiu de tancament rodó.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EJUNTBBLACAT
- Ref: EJUNTBBLAESP
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FITXA TÈCNICA:
3 - AMPOLLA INOX
Disseny a joc “Juntes lluitem, juntes florim”.
T’oferim una pràctica i lleugera ampolla tèrmica
perquè puguis hidratar-te siguis on siguis, a casa o
a l’oficina. Conserva la calor tèrmica fins a 12 hores i
manté l’aigua fresca durant 24 hores. A més, ajudes a
disminuir el consum de plàstics.
MESURA I COMPOSICIÓ:
Ampolla amb cos en acer inox, lliures de BPA acabat i
de color blanc brillant. Amb tap de seguretat a prova
de fugues.
Composició: Acer Inox de qualitat alimentària
Mides: 257 mm - 700ml de capacitat
Diàmetre: 7 Ø
Pes: 180 gr. Molt lleuger
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa a la part
inferior de l’ampolla i a l’adhesiu de tancament rodó.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: E JUNTBOTCAT
- Ref: EJUNTBOTESP
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FITXA TÈCNICA:
4- TASSES DE METALL ESMALTAT
Amb el lema “Juntes lluitem, juntes florim” incloem
aquesta tassa metàl·lica blanca brillant amb elegant
detall en color negre estil vintage amb acabats retro
dignes de tasses antigues. Les modes sempre tornen!
MESURA I COMPOSICIÓ:
Composició: Metall esmaltat
Mides: 85mm - 250ml de capacitat
Diàmetre: 8,8 Ø
Pes: 77 gr. Molt lleuger
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa al lateral
de la tassa i a l’adhesiu de tancament rodó.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EJUNTAS8MCAT
- Ref: EJUNTAS8MESP
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UNEIX-TE AL CLUB DE LA SORORITAT AMB EL DISTINTIU “JO SÓC”

PLANTABLE

DISTINTIU DE SORORITAT “JO SÓC“ EN PAPER DE LLAVORS PLANTABLE
Posa’t l’identificador “Jo sóc” amb el teu nom personalitzat com a símbol de sororitat en aquest dia tan
especial i llueix-lo amb orgull perquè tots i totes el vegin!
Completa així el conjunt 8M #Juntes amb aquests identificadors i un cop finalitzi el dia dóna’ls una segona
vida plantant el paper i et sortiran unes boniques plantes amb llavors segons temporada.
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FITXA TÈCNICA:
5- IDENTIFICADORS
Amb el lema “Juntes lluitem, juntes florim” incloem
aquests identificadors en paper de llavors plantables.
MESURA I COMPOSICIÓ:
Paper de llavor segons temporada
Penjoll lila de cotó reciclat reutilitzat
Mides: 55x77 mm
PERSONALITZACIONS
Es pot personalitzar el logotip d’empresa frontal del
targetó.
* Disponible en català i castellà:
- Ref: EJUNACREDICAT
- Ref: EJUNACREDIESP

TINTA
ECOLÒGICA

RECICLABLE

PLANTABLE

MATERIAL
ECOLÒGIC

PERSONALITZABLE

Pots realitzar la teva compra online a

www.shopapunts.org
o demanar pressupost a

Manoli Santiago | m.santiago@cetapunts.org
@cetapunts

