JOC DE LES FAMÍLIES DIVERSES
A partir de 5 anys. De 2 a 6 participants.
Contingut: 42 cartes, 7 famílies
Cada família està numerada de l’1 al 6:
Família Vermella, família Taronja, família Groga, família Verda, família Blava, família Lila.
Objectiu del joc: Reunir el nombre més gran de famílies. I recordeu, no totes les famílies
són iguals. Cada família és diferent, única i especial.
Regles del joc: Es reparteixen 7 cartes a cada jugador/a. La resta són al munt per a robar.
Els i les participants agrupen les seves cartes per famílies. Es juga en el sentit de les agulles del rellotge. Comença a jugar la persona més jove. Cada participant, en el seu torn,
demana al jugador/a que vulgui un personatge d’una família (per a això haurà de tenir almenys una carta d’aquesta família). Si obté la carta que ha demanat, contínua jugant. Si no
l’obté, roba, i serà el torn del següent participant. Quan un/a jugador/a aconsegueix reunir
6 cartes d’una mateixa família, dirà “Família!” i posarà les 6 cartes damunt la taula.
Seguidament, continuarà jugant demanant una altra carta. El joc finalitza quan s’han reunit
totes les famílies i s’explica la composició de cadascuna d’elles. S’acompanya un full explicatiu de la diversitat de cadascuna de les famílies.
Històries:
1. VERMELLA
Família de dues lesbianes (estudiant d’higiene bucodental i bombera)
Punt de vista adult/adolescent:
La Gina i la Rita es van conèixer quan viatjaven de motxilleres pel sud-est asiàtic. Tenien 25
i 28 anys, respectivament, i entre elles va sorgir l’amor i van decidir anar a viure juntes. La
Rita treballa com a bombera al seu poble i la Gina està estudiant per ser higienista bucodental. L’any passat van adoptar la Diana a través d’un procés d’adopció nacional. Actualment, viuen en una masia amb els pares de la Rita, l’avi i l’àvia de la Diana, i també tenen
un gos, el Ros.
Punt de vista infantil:
La Gina i la Rita es van conèixer quan eren joves i feien un viatge per Àsia. Es van fer molt
amigues, sempre que estaven juntes s’ho passaven d’allò més bé i es van enamorar l’una
de l’altra. Més endavant, van decidir formar una família i van adoptar la Diana. Avui en dia
viuen totes tres feliçment, amb el Ros —el gosset—, en una masia que és dels pares de la
Rita. La Rita és bombera i la Gina està estudiant.

2. TARONJA
Família d’acollida multiètnica de dos gais multi ètnica (metge i farmacèutic)
Punt de vista adult/adolescent:
En Saïd va néixer a Rabat i el Sven a Copenhague. Es varen conèixer fa anys en un congrés
a Barcelona. En Saïd és farmacèutic i el Sven és metge al centre d’atenció primària del seu
poble. Després de molts anys de relació de parella, van decidir acollir un infant i després
de tot el procés, van acollir la Fatou, provinent de l’Àfrica i que ara té 4 anys. La Fatou viurà
i creixerà amb aquesta família fins que no trobi una família adoptiva. En Saïd i el Sven també tenen un fill, el Roger, que estudia a l’estranger. Des de fa poc, la família s’ha traslladat
a viure a casa del pare del Sven i tenen de veïna a la seva germana, la Sofia.
Punt de vista infantil:
El Saïd va néixer al Marroc i treballa en una farmàcia i el Sven a Dinamarca i és metge. Fa
molts anys van coincidir en una reunió de feina a Barcelona i es van caure molt bé. Amb
el pas dels dies, es van fer nòvios i es van casar. Un dia van veure a la tele que es necessitaven famílies per acollir nens i nenes que arribaven de l’Àfrica i que no trobaven la seva
família. Han acollit la Fatou, de 4 anys, ﬁns que trobi la seva família d’adopció. En Saïd i el
Sven tenen un fill major d’edat, el Roger, que estudia a l’estranger. Tota la família viu a casa
del pare del Sven i tenen de veïna la Soﬁa, la germana del Sven i tieta del Roger, i, temporalment, de la Fatou.
3. GROGA
Família monoparental dona lesbiana inseminació (tennista professional)
Punt de vista adult/adolescent:
La Roser des de ben petita tenia clar que volia ser mare, i per fer-ho va emprar la tècnica
de reproducció assistida. Amb el seu fill, en Dídac, formen una família monoparental. Ell
sent passió pel futbol, i no és d’estranyar, per què la Roser és una esportista professional.
Per la feina de la seva mare, han viscut a Anglaterra, Austràlia i els Estats Units, però ara,
s’han establert a Catalunya i la Roser ha llogat un pis prop dels seus tiets, en Ramon i en
Pere. Tot i que va viure molt de temps fora per motius laborals, la Roser encara guarda
molt bona relació amb la seva amiga de tota la vida, la Judit, que té molta complicitat amb
el Dídac.
Punt de vista infantil:
La Roser és la mare del Dídac. Des que era petita tenia clar que no volia tenir parella, volia
ser mare ella sola. Així doncs, va anar a una clínica i la van ajudar. Després de 9 mesos
d’embaràs, va néixer el Dídac. La Roser i el Dídac han viatjat per molts països perquè ella
és tennista. Han estat vivint a Anglaterra i a Austràlia, però ara viuen a Catalunya, en un pis

a prop dels tiets de la Roser, el Ramon i el Pere. La Judit i la Roser són molt amigues des
de petites i de vegades es troben i s’ho passen d’allò més bé jugant amb el Dídac.
4. VERDA
Família heterosexual amb un ﬁll intersexual (negoci melmelades)
Punt de vista adult/adolescent:
En Josep i la Sandra són una família del món rural que tenen un petit negoci de
melmelades. Professionalment, formen un bon equip: el Josep es dedica a les tasques
administratives i la Sandra, a les comercials. El negoci de les melmelades, però, té
història, el van obrir els pares d’en Josep, la Cristina i el Marcel. En Josep i la Sandra van
ser pares de bessons, l’Aleix i la Sofia. L’Aleix és intersexual i s’identiﬁca com a noi, i es
vol dedicar al sector de la moda, i la Soﬁa, la germana bessona, vol centrar-se
en la investigació cientíﬁca.
Punt de vista infantil:
El Josep i la Sandra són una parella que treballen fent i venent melmelades des de fa
molts anys en un poble petit. Ell treballa fent feina d’oﬁcina i la Sandra fa i ven les melmelades, i els dos junts formen molt bon equip. La botiga de melmelades té molts anys
d’història perquè la van crear els pares del Josep quan eren joves, la Cristina i el Marcel. El
Josep i la Sandra també són els pares de l’Aleix i la Soﬁa, que són bessons. Quan va néixer
l’Aleix, els metges no sabien si era nen o nena i, per tant, els pares van deixar que fos ell
qui ho decidís. De gran vol treballar en el món de la moda i la Soﬁa, la seva germana bessona, vol ser investigadora cientíﬁca.
5. LILA
Família dona trans i dona cis bisexual i ﬁlls (mecànica i bibliotecària)
Punt de vista adult/adolescent:
L’Olga va néixer amb el gènere masculí assignat. Tota la vida s’ha volgut dedicar a la mecànica i, després de fer una formació professional, va obrir el seu taller. Va conèixer la Sònia,
que és bibliotecària, quan portava el seu cotxe al taller per reparar-lo, allí es van enamorar
i després d’un temps es van casar. Passats uns anys, van adoptar dos germans provinents
de Costa d’Ivori i ara estan pensant en una altra adopció. A la casa també hi viu el germà
de l’Olga. Molt sovint, però, reben la visita dels avis i, el pare i mare de la Sònia, que viuen
a Andalusia.
Punt de vista infantil:
L’Olga va néixer amb penis, però sempre s’ha sentit una nena. Ha estudiat per ser mecànica i ha pogut obrir el seu propi taller per arreglar cotxes i camions. És molt feliç, per què

ha pogut formar una família amb la Sònia, una noia que treballa en una biblioteca. Les
dues han adoptat dos germans de Costa d’Ivori i estan pensant a tornar a adoptar. A la
casa també hi viu el germà de l’Olga, que és el tiet dels nens, i, molt sovint reben la visita
dels avis i, el pare i la mare de la Sònia, que viuen fora.
6. BLAU FOSC
Família home trans gestant i dona no binària (comerciants)
Punt de vista adult/adolescent:
Quan el Josep va néixer el van assignar amb el sexe femení. Durant la seva infància i adolescència, es va adonar que no se sentia a gust amb aquest gènere, i per això als 15 anys
va decidir fer el trànsit i prendre testosterona per què el seu aspecte físic fos més masculí
i, per tant, se sentís més a gust amb el seu cos. Té una botiga de productes comestibles
ecològics, i a través de la feina, es van conèixer amb la Bel, ja que és comercial del sector.
La Bel no s’identiﬁca ni amb el gènere masculí ni amb el femení, es considera una persona no binaria. Actualment esperen el seu primer fill, i és el Josep qui ha decidit quedar-se
embarassat. De la relació anterior, la Bel té una filla, l’Elisabeth. La família ha pensat traslladar-se a viure a casa dels pares del Josep, per què són grans i necessiten més atencions, i
a més tenen un gat, el Cat.
Punt de vista infantil:
El Josep va néixer en un cos de nena, però ell sempre ha estat un nen. Quan tenia 15 anys
va començar a prendre medicació per ser un nen enlloc d’una nena. Actualment, té una
botiga on es ven menjar saludable. Un dia, a la botiga va entrar la Bel i a partir d’aquell
dia, es van enamorar i van decidir formar una família. La Bel sempre ha viscut en un cos de
noia, però no se sent ni noi ni noia. Ara estan molt contents perquè esperen el seu primer
fill, que porta a la panxa el Josep. La Bel té una altra ﬁlla, l’Elisabeth. Així doncs, sovint
l’Elisabeth viu amb la Bel i en Josep. Volen anar a viure a casa dels pares del Josep, perquè ja són molt grans i necessiten ajuda. Els pares del Josep també tenen un gatet, que es
diu Cat.
7. BLAU CLAR
Família monoparental home gai amb ﬁlla adoptada (professor arts marcials)
Punt de vista adult/adolescent:
L’Elies té 40 anys i és professor d’arts marcials. Va mantenir una relació durant molts anys
amb el Manel, però tot i que ara ja no estan junts, tenen una bona amistat per què l’Elies
sempre li ha donat suport quan ell s’ha sentit discriminat per la seva expressió de gènere. Sovint el va a veure, tant a ell com als fills de l’Elies, amb els quals es porta molt bé tot
i que no tenen un vincle familiar. Des de fa un any, l’Elies ha estat pare de dos germans

adoptats a l’Índia, el Balu i la Naya, als quals els agrada molt anar a visitar els avis perquè
viuen en un poble de la costa.
Punt de vista infantil:
L’Elies és un home de 40 anys que treballa de professor de Taekwondo. Durant molts anys,
va tenir una parella que es diu Manel, i, tot i que van trencar la relació, continuen sent molt
amics. Ara fa un any que l’Elies va adoptar els seus fills, el Balu i la Naya, dos germans de
l’Índia, i ells també s’ho passen molt bé quan el Manel els va a veure. A més, al Balu i a
la Naya, els agrada molt anar a visitar els seus avis i passar les vacances d’estiu tots junts,
també amb el Manel, per què viuen en un lloc on hi ha platja i poden banyar-se i jugar.

