JOCUL CELOR 7 FAMILII
De la 5 la 99 de ani. De la 2 la 6 jucători.
Conținut: 42 de cărți, 7 familii
Fiecare familie este numerotată de la 1 la 6. Familia roșie, familia portocalie, familia galbenă, familia verde, familia albastră, familia Mov.
Scopul jocului: Sa reuneasca cât mai multe familii. Și nu uitați, nu toate familiile sunt la fel.
Fiecare familie este diferită, unică și specială.
Regulile jocului: 7 cărți sunt împărțite fiecărui jucător. Restul sunt grămada de furat. Jucătorii își grupează cărțile în funcție de familii. Se joacă în sensul acelor de ceasornic. Începe
cel mai tânăr jucător/oare.
Fiecare dintre jucători/oare, la rândul său, îi cere unui alt jucător un personaj dintr-o familie
(pentru a face acest lucru, va trebui să aibă cel puțin o carte din această familie).
Dacă primește cartea pe care a cerut-o, continuă să joace. Dacă nu o obține, trage și va fi
rândul următorului jucător.
Când un jucător reușește să adune 6 cărți din aceeași familie, va spune „Familie!” și pune
cele 6 cărți pe masă. Apoi va continua să joace cerând o altă carte.
Jocul se termină când toate familiile s-au întâlnit și este explicată compoziția fiecăreia dintre ele. Se atașează o fișă explicativă a diversității fiecărei familii.
1. Familie formată din două lesbiene (studentă la igienă orală și pompier)
Roșu
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Gina și Rita s-au cunoscut când calatoreau cu rucsacul în spate prin Asia de Sud-Est,
aveau 25, respectiv 28 de ani, s-au îndrăgostit și au decis să locuiască împreună. Rita
lucrează ca pompier în orașul ei, iar Gina studiază pentru a fi igienist dentar. Anul trecut au
adoptat-o pe Diana printr-un proces național de adopție. În prezent, locuiesc într-o fermă
cu părinții Ritei, bunicul și bunica Dianei, și de asemenea, au un câine, Ros.
Punctul de vedere al copilului
Gina și Rita s-au cunoscut când erau tinere și călătoreau prin Asia. Au devenit prietene
foarte apropiate, ori de câte ori erau împreună se distrau de minune și s-au îndrăgostit una
de cealaltă. Mai târziu au decis să-și întemeieze o familie și au adoptat-o pe Diana. Astăzi
cele trei locuiesc fericite, cu Ros —cățelul—, într-o fermă care aparține părinților Ritei. Rita
este pompier, iar Gina studentă.

2. Familie gazdă a doi homosexuali multietnici (medic și farmacist)
PORTOCALIE
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Saïd s-a născut în Rabat și Sven în Copenhaga, s-au cunoscut cu ani în urmă la un congres în Barcelona. Saïd este farmacist, iar Sven este medic la centrul medical din satul lor.
După mulți ani de relație, au decis să îngrijească un copil și după tot procesul au luat-o
pe Fatou, care este din Africa și acum are 4 ani; Fatou va locui și crește cu această familie până când va găsi o familie adoptivă. Saïd și Sven au și un fiu, Roger, care studiază
în străinătate. Familia s-a mutat recent în casa tatălui lui Sven și ca vecină este sora lui,
Sofia.
Punctul de vedere al copilului
Saïd s-a născut în Maroc și lucrează într-o farmacie, iar Sven în Danemarca și este medic.
Cu mulți ani în urmă s-au întâlnit la o reuniune de afaceri în Barcelona și s-au plăcut. Pe
măsură ce au trecut zilele, s-au logodit și s-au căsătorit. Într-o zi, au văzut la televizor că
era nevoie de familii pentru a îngriji băieți și fete care veneau din Africa și nu își găseau
familia. L-au primit pe Fatou, în vârstă de 4 ani, pana cand își va găsi familia. Saïd și Sven
au un fiu major, Roger, care studiază în străinătate. Întreaga familie locuiește în casa
tatălui lui Sven și au ca vecina pe Sofia, sora lui Sven și mătușa lui Roger, și temporar a lui
Fatou.
3. Familie monoparentală femeie lesbiană Inseminare (jucătoare de tenis profesionistă)
GALBEN
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Roser a știut de foarte fragedă că își dorește să fie mamă și a folosit tehnica reproducerii
asistate pentru a face acest lucru. Împreună cu fiul ei Didac au format o familie monoparentală. El are o pasiune pentru fotbal și nu e de mirare, deoarece Roser este o sportiva
profesionistă. Datorită muncii mamei lui, au locuit în Anglia, Australia și Statele Unite.
Acum, însă, s-au stabilit în Catalonia, iar Roser a închiriat un apartament lângă unchii lui,
Ramón și Pere. În ciuda faptului că locuiește mult timp în străinătate din motive de muncă,
Roser continuă să mențină o relație foarte bună cu prietena ei de o viață, Judith, care are
multă complicitate cu Didac.
Punctul de vedere al copilului
Roser este mama lui Didac. De mică era sigură că nu vrea să aibă un partener, vrea să fie
mamă singură. Așa că a mers la o clinică medicală și au ajutat-o. Dídac s-a născut după 9
luni de sarcină. Roser și Didac au călătorit în multe țări pentru că este jucătoare de tenis.

Au locuit în Anglia sau Australia, dar acum locuiesc în Catalonia într-un apartament lângă
unchii lui Roser, Ramón și Pere. Judit și Roser sunt prietene de mici și uneori se întâlnesc
și se distrează de minune jucându-se cu Didac.
4. Familie heterosexuală cu un copil intersexual (afacere cu gem)
VERDE
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Josep și Sandra sunt o familie din lumea rurală care au o mică afacere de dulceață. Din
punct de vedere profesional, formează o echipă bună, Josep se ocupă cu atribuțiile administrative iar Sandra cu atribuțiile comerciale. Afacerea de dulceață are o istorie, a fost
deschisă de părinții lui José, Cristina și Marcel. Josep și Sandra sunt părinții gemenilor,
Aleix și Sofia. Aleix este intersexual și se identifică ca băiat, vrea să se dedice sectorului
modei, Sofía, sora geamănă, vrea să se dedice cercetării științifice.
Punctul de vedere al copilului
Josep și Sandra sunt un cuplu care pregatesc și vând dulceturi de mulți ani într-un oraș
mic. El lucrează la birou iar Sandra pregătește și vinde dulcețurile, ei doi împreună formează o echipă foarte bună. Magazinul de dulceața are mulți ani de istorie pentru că a
fost creat de părinții lui Josep când ei erau tineri, Cristina si Marcel. Josep și Sandra sunt
și părinții lui Aleix și Sofía, care sunt gemeni. Când s-a născut Aleix, medicii nu știau dacă
era băiat sau fată, așa că părinții l-au lăsat pe Aleix să decidă. Când va crește, își dorește
să lucreze în lumea modei, iar Sofia, sora ei geamănă, vrea să fie cercetătoare științifică.
5. Familia femeia trans de și femeia cis bisexuală și copii (mecanic și bibliotecară)
MOVĂ
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Olga s-a născut cu sexul masculin atribuit. Toată viața și-a dorit să se dedice mecanicii
și după ce a absolvit o pregătire profesională și-a deschis atelierul sau. A cunoscut-o pe
Sònia, care este bibliotecară, când și-a dus mașina la atelier să o repare, acolo s-au îndrăgostit și după un timp s-au căsătorit. După câțiva ani, au adoptat doi frați din Coasta de
Fildeș și acum se gândesc la o altă adopție. În casă locuiește și fratele Olgăi. Foarte des
primesc vizita bunicilor, tatăl și mama Soniei, care locuiesc în Andaluzia.
Punctul de vedere al copilului
Olga s-a născut cu penis, dar întotdeauna s-a simțit ca o fată. A studiat pentru a fi mecanic
și a putut să-și deschidă propriul atelier pentru a repara mașini și camioane. Este foarte

fericită, din moment ce a reușit să formeze o familie cu Sònia, o fată care lucrează într-o
bibliotecă. Amândouă au adoptat doi frați din Coasta de Fildeș și se gândesc să adopte din
nou. În casă locuiește și fratele Olgăi, care este unchiul copiilor, și foarte des sunt vizitați
de bunicii, tatăl și mama Soniei care locuiesc afară.
6. Familia bărbat trans gravid și femeie non binară (comercianți)
ALBASTRU INCHIS
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Când s-a născut José, i-au atribuit sexul feminin. În copilărie și adolescență și-a dat seama
că nu se simțea confortabil cu sexul care i-a fost atribuit, de aceea la vârsta de 15 ani a
luat decizia să facă schimbarea și să ia testosteron pentru ca aspectul său fizic să fie mai
masculin și, prin urmare, s-a simțit mai confortabil cu corpul său. Are o băcănie bio, la lucru
l-a cunoscut pe Bel care este vânzător în sector. Bel nu se identifică nici cu genul masculin nici cu cel feminin, ea se consideră o persoană non binară -enby-. În prezent așteaptă
primul lor copil și este Josep cel care a decis să rămână însărcinată. Din relația anterioară,
Bel are o fiică, Elisabeth. Familia s-a gândit să se mute să locuiască la părinții lui Josep
deoarece sunt în vârstă și au nevoie de mai multă atenție, în plus aceștia au o pisică, Cat.
Punctul de vedere al copilului
José s-a născut într-un corp de fată, dar a fost întotdeauna băiat. Când avea 15 ani a început să ia medicamente pentru a fi băiat în loc de fată. Astăzi are un magazin unde vinde
alimente sănătoase. Într-o zi Bel a intrat în magazin și din acea zi s-au îndrăgostit și au
decis să întemeieze o familie. Bel a trăit întotdeauna în corpul unei fete, dar nu se simte
nici băiat nici fată. Acum sunt foarte fericiți în așteptarea primului lor copil pe care îl poartă
Josep în pântece. Bel mai are o fiică, Elisabeth. Deci Elisabeth locuiește adesea cu Bel și
Josep. Vor să locuiască cu părinții lui Josep, pentru că sunt foarte în vârstă și au nevoie de
ajutor acasă. Părinții lui Josep au și un pisoi, pe nume Cat.
7. Familia monoparental bărbat gay cu fiică adoptivă (profesor de arte marțiale)
ALBASTRU DESCHIS
Punctul de vedere al adulțului/adolescențului
Elies are 40 de ani și este profesor de arte marțiale. A avut o relație de mulți ani cu Manel
dar, deși nu mai sunt împreună, au o relație bună, deoarece Elies l-a susținut mereu când
s-a simțit discriminat din cauza expresiei sale privind genul. Merge des să-l vadă pe el și
pe copiii lui Elias, cu care se înțelege foarte bine, deși nu are o legătură de familie cu ei.
De un an de zile, Elies este tatăl a doi frați adoptați în India, Balu și Naya, cărora le place

să-și viziteze bunicii din moment ce locuiesc într-un sat de pe coastă.
Punctul de vedere al copilului
Elies este un bărbat de 40 de ani care lucrează ca profesor de Taekwondo. De mulți ani a
avut un partener pe nume Manel și, deși au rupt relația, sunt încă prieteni foarte apropiați.
În urmă cu un an, Elies și-a adoptat copiii, Balu și Naya, doi frați din India, și ei se distrează de minune când Manel vine să-i vadă. În plus, lui Balu și Naya le place foarte mult
să-și viziteze bunicii și să petreacă împreună vacanțele de vară, deasemenea cu Manel,
deoarece locuiesc într-un loc unde este plajă și pot să facă baie și să se joace.

