
LA BATALLA FEMINISTA

En aquest joc de cartes de baralla francesa els personatges,
representats a través d'un rei/reina, duc/duquessa i
vescomte/vescomtessa, han de lluitar en igualtat de condicions per 
fer-se amb el poder. És a dir, els personatges femenins tenen la mateixa
capacitat que els seus homònims masculins i junts han de barallar per
guanyar l'enfrontament contra els seus rivals.

Biblioteca lila



DIXIT
És un magnífic joc perquè ens mostra com pensa i associa idees la
gent que tenim al nostre costat. A més combina creativitat amb
intuïció i és perfecte per a l'entreteniment en grup. 
Un Contacontes tria una carta de la seva baralla i pensa en una
frase, un so, una cançó... Alguna cosa que li inspiri aquesta
il·lustració. Tots els altres jugadors que no són el Contacontes trien
una carta de la seva pròpia baralla que es pugui assemblar a la
frase dita pel Contacontes. Les cartes dels jugadors es barregen
amb les del Contacontes sense ensenyar-les i es col·loquen cara
amunt a línia a la taula. La gràcia és que al Contacontes li interessa
que poca gent (però almenys 1 persona) encerti que carta l'ha
inspirat. El joc de les frases surrealistes. Amb Dixit, hauràs de
pensar-te-les per ser enigmàtic i clar alhora ... com si es tractés
d'un somni. El joc conté 84 cartes amb precioses il·lustracions que
ens mostren escenes impossibles i inspiren les més estranyes
ocurrències que hagis sentit mai. Cartes molt versàtils per donar peu
a parlar de temes de feminisme. Hi ha més versions!
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MEMÒRIA DE LA IGUALTAT

Joc de memòria en el qual caldrà trobar les parelles d'oficis destapant
les cartes disposades cara avall sobre la taula: metge, ballarí,
bomber… amb la particularitat que cada parella conté un home i una
dona exercint cadascuna d'aquestes professions. 
Un memory de 24 combinacions que suposa una bona manera
d'educar en la igualtat i d'anar trencant estereotips de manera
lúdica. 
 La coeducació és una manera d'educar equilibrant les manques que
tenim per culpa del sexisme que encara sofrim socialment i que arriba
en forma de bombardeig continu per múltiples canals.
El joc és un meravellós vehicle per superar aquestes idees
preconcebudes que tant de mal fan, perquè la igualtat pot
aprendre's. No es tracta només de dir-ho o mostrar-ho... sinó que
també consisteix a permetre que nenes i nens juguin, facin i desfacin,
qüestionin i comparteixin, riguin i es diverteixin amb jocs inspiradors.
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SET FAMÍLIES INSPIRADORES
The Moon Project pretén conscienciar els nens i nenes sobre el tema
de la igualtat, deixar els estereotips de banda i créixer lliurement
sense prejudicis! Pintores, artistes, científiques, esportistes,
aventureres, escriptores o compromeses, el joc reuneix 42 dones
notables. Haurem de relacionar el nom de cada dona amb la seva
gran inspiració. Per fer-ho disposem de diverses cartes amb la cara i
el nom de la dona i altres 7 on apareixeran les classificacions. Per
completar la família completa, haurem de demanar cartes als nostres
companys fins aconseguir el total de les 6 dones de cada família.
Disposem d'un full que descriu en poques línies el camí i els èxits de
cadascuna de les dones.
Anem a posar a prova la nostra memòria amb aquest fantàstic joc;
42 dones inspiradores que van canviar el món. Serem capaços de
reconèixer-les? Algunes d'elles les coneixerem, altres les descobrirem
jugant!
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