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REGLES DEL
JOC

EL JOC
Us presentem el Joc de Cartes de les Famílies de
Barcelona.

EDUCACIÓ/APRENENTATGE

CURA

CORESPONSABILITAT

SOLIDARITAT

COOPERACIÓ

OBJECTIU: Aconseguir almenys 1 família de 6
membres.
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EL PROJECTE
Amb motiu de l’Any Internacional de les Famílies,
celebrat el 2014, l’Ajuntament de Barcelona ha
portat a terme un procés participatiu amb
l’objectiu de construir coneixement sobre què
signiﬁca família i el ventall de models que hi ha.
Aquest procés s’ha fet tangible en un joc de
cartes il·lustrat per les mateixes famílies durant
unes sessions que van tenir lloc en diferents
equipaments municipals de Barcelona.
Així, pares, mares, avis, àvies, tiets, tietes,
germans, germanes, i ﬁlls i ﬁlles de diferents edats
han elaborat conjuntament una sèrie de sis
dibuixos que representen diferents membres de la
seva família.
Els dibuixos reproduïts a les cartes s’han fet en
família, i per això presenten una àmplia diversitat
de traços i colors i una extensa riquesa i varietat
artística.

Per això, com a Regidora d’Infància, Família, Usos
del Temps i Discapacitats de l´Ajuntament de
Barcelona, és un plaer poder-vos presentar
aquest projecte tan especial.
A més, com a mare i ciutadana, m'emociona
gaudir-ne en família, tot esperant que vosaltres
també ho feu.
Irma Rognoni i Viader

Abans de jugar, ensenyeu als infants totes les
cartes i els noms dels objectes representats.

OBJECTIU: Aconseguir almenys 1 sèrie de 7
cartes amb els 7 valors

Hi podeu jugar de diverses maneres, afegir
regles noves o aplicar dinàmiques d’altres jocs de
cartes. Feu-vos vostre el joc!

1. La dinàmica és la mateixa, tot i que l’objectiu
ﬁnal no és aconseguir una família de 6 membres,
sinó els 7 valors en joc.
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Les famílies pactaven qui dibuixava, qui pintava i
com es repartien les tasques. Aquesta mostra de
consens i de suma de capacitats ha donat com a
resultat 52 sèries precioses i emotives. D’aquestes
52 famílies participants, se n’han seleccionat set a
través d’un jurat popular i un jurat especialitzat, i
són les que il·lustren les cartes que teniu a les
mans.

CONSELLS

MODALITAT VALORS

2. El jugador que comença mira les seves cartes i,
en funció de les que té, determina quina família
voldrà formar. Així, demana al grup en general si
algú té la carta que busca, especiﬁcant-ne el
VALOR i el NÚMERO, per aconseguir formar una
família com més aviat millor. Per exemple: “Qui té
el número 2 de la família CONFIANÇA?”
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2. Per això, el jugador que té el torn demana al
grup en general si algú té la carta que busca,
especiﬁcant-ne el NÚMERO i el VALOR, per
aconseguir els 7 valors amb el mateix número com
més aviat millor. Per exemple: “Qui té el número 1
de CORESPONSABILITAT?”

5. El joc continua mentre tothom posa famílies
sobre la taula i ﬁns que és impossible aconseguirne cap més. Les persones que ja han aconseguit
una família poden continuar jugant per
aconseguir-ne més.

1. Es barregen les cartes i se’n reparteixen 6 a
cada jugador. Ningú pot veure les cartes de la
persona que té al costat. Les cartes que sobren es
posen al centre de la taula fent una pila cap per
avall.

CONFIANÇA
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4. Quan algú completa una família de 6 membres
ha de mostrar les cartes sobre la taula i en forma
de ventall, de manera que es fa visible la família a
tots els jugadors i es poden observar els dibuixos
amb atenció.

MODALITAT FAMíLIA

Conté 42 cartes de 7 famílies amb 7 valors
diferents:
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3. Qui tingui la carta que demana li haurà de
donar obligatòriament i haurà d’agafar una carta
de la pila. Si ningú té la carta que demana,
passarà el torn a la persona de la dreta.

Nombre de jugadors: de 2 a 6 persones.

Aquest és un joc pensat per potenciar el diàleg
i la reﬂexió sobre la família, la diversitat i els
valors, mentre grans i petits es diverteixen jugant.
Aquest joc ha estat el resultat d’un procés
participatiu en el qual han intervingut diferents
famílies de Barcelona que han compartit què
signiﬁca la família a les seves vides mitjançant el
debat i la creació de dibuixos.

DIÀLEG
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AGRAÏMENTS
GRÀCIES a tots els equipaments i serveis
municipals participants i als seus responsables
per fer possible les sessions a les seves
instal·lacions, així com per buscar les famílies
interessades a participar-hi.
GRÀCIES a totes les famílies que han fet possible
aquest joc de cartes. Sense la seva participació,
implicació i creativitat no hauria estat possible
aquest projecte.
GRÀCIES a les famílies que han estat seleccionades per cedir de forma generosa els seus
dibuixos a aquest projecte familiar.
GRÀCIES a vosaltres, les persones que jugueu i
feu possible aquestes estones de gaudi i experiència en grup, alhora que doneu pas a converses que
conﬁguren un discurs i transformen les persones.

