el joc
de lika

el joc de l’oca coeducatiu!

el joc de lika

PRESENTACIÓ
Lika és una entitat sense ànim de lucre de les terres de Lleida, feminista. Les persones que hi
participem dissenyem projectes coeducatius, de prevenció de violències masclistes, de
sensibilització entorn l’equitat i els feminismes, orientem a professionals i entitats que
vulguin dur a terme accions dins aquests àmbits, promovem accions al carrer, espais
apoderadors i dissenyem formacions amb perspectiva de gènere.
La nostra missió com a entitat és fer visibles les creences i estereotips de gènere que ens
empresonen, proporcionar estratègies per alliberar-nos-en i així construir una societat
equitativa.
El joc que tens entre mans el vam dissenyar per a intervenir amb canalla, sobretot. Tot i que
hem plantejat una opció per a joves i adultes. El sistema de joc és molt similar al Joc de l’Oca.
Només que en aquest joc les caselles van numerades i cadascuna conté una prova a superar, i
que reformulem les caselles originals (la de l’oca és la de Lika i canviem la cantarella, la dels
daus és un avenç feminista, la de la presó és per un retrocés o resistència, i el motiu de la de
tornar a començar és per una agressió masclista).
No patiu que per a superar les proves no cal ser experta en feminismes ni perspectiva de
gènere. Simplement, deixar-se endur i col·laborar amb actitud oberta i cooperativa, ja que
són proves que busquen trencar esquemes, posar en valor allò relacionat amb les cures,
reforçar missatges i referents positius, i fomentar l’aprenentatge feminista. És a dir,
coeducar!
Esperem que us agradi!

MATERIAL
Opció 1. Si es juga en exterior i al terra: cintes de colors adhesives (precintos) o guixos per
marcar les caselles al terra, megàfon (si cal).
Opció 2. Si es juga en taulell: taulell fet en cartolina gran o goma eva, 1 Dau per taulell i
peons.
Còpia de les instruccions amb les proves.
Còpies del joc de les diferències de la Mariona fustera.
Material per superar les proves: retoladors, ceres, cartolines, llapis i goma, revistes amb
imatges, tisores, pegament, pintaungles, neteja esmalt, tovalloletes netejadores...
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INSTRUCCIONS
Tingueu el material a prop preparat i en distribuït per a jugar i fer-lo servir en cas necessari.
Podeu fer subequips de dos, tres, quatre persones, segons el nombre de persones a jugar i les
seves edats. En cas de ser un grup amb moltes edats diferents, escolliu proves assequibles
per a que tot l’equip pugui participar i no frustrar-se. O bé podeu fer més taulells. Recordeu
que és una activitat coeducativa, pedagògica.
La persona que condueixi l’activitat (Guia) explicarà el funcionament i normes del joc (similar
al Joc de l’Oca). És a dir, cada peó avançarà en tirar el dau i a cada casella s’haurà de superar
la prova corresponent, llegida per la Guia. La prova l’hauran de fer en aquell moment o (si
requereix preparació) mostrar-la abans de tornar a tirar.
No es tracta de competir, sinó de cooperar i que el joc resulti coeducatiu per a tothom. Per
tant, tothom podrà aportar ajuda, respondre... al torn de qualsevol equip després que ho hagi
fet el subequip corresponent. La Guia procurarà fer reflexions i aportar dades,
comentaris o preguntes durant el joc que reforcin idees clau.
El final del joc arriba quan algú hagi arribat a la última casella de Meta. Serà el moment de
seure, parlar conjuntament i de forma serena del què s’ha après, com s’han sentit en fer les
proves, què ha costat i per què, etc. Procureu aportar conclusions relacionades amb el sistema
sexe-gènere, la igualtat, privilegis-opressions, el feminisme, la diversitat sexual, familiar, etc.
Opció 1. Jugueu en espai obert i/o ampli.Dibuixeu les caselles al terra amb guix o precinto, seguint l’ordre dels jocs segons l’edat.
Quan un grup caigui en una casella de la qual ja s’hagi fet la prova, la Guia pot optar per
escollir una prova d’una casella no pintada, per no repetir, o tornar a proposar. També en
podeu afegir de noves (procureu que siguin coeducatives!).
Els peons seran la mateixa canalla, que haurà de saltar (literalment) de casella en casella.
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Opció 2. Jugueu en taulell.Prepareu en una cartolina el taulell (o en goma eva), i dibuixeu les caselles numerades segons
el joc que escolliu (per edats). Utilitzeu com a peons altres figures d’altres jocs o elements
de casa per a cadascú (un cigró, un botó, una ametlla, etc.)
Per a ambdues opcions: a les caselles destacades no hi dibuixeu el número que li correspon,
sinó un element simbòlic, per exemple:
🖝

Casella LIKA: escriviu LIKA

🖝

Casella amb penalització: una X

🖝

Casella DAUS: un dau

🖝

Casella Inici: un KO o “a la 1”

🖝

Casella META: Meta!

SI ETS “GUIA”
Es recomana una Guia per a cada taulell.
El teu rol és el de conduir el joc i procurar que tingui ritme, diversió i aprenentatge.
Segur que pots fer aportacions/reflexions (coeducatives) durant el joc molt interessants!
Només tu tindràs el full amb les proves a superar en cada nivell de joc. Hi trobaràs
indicacions en lletra ‘cursiva’ en algunes, com a suport. No les has de llegir, algunes són
respostes. Compte!
Pots afegir proves noves, de collita pròpia, però assegura’t que sigui coeducatives!

I… A jugar!
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Versió de 6 a 8 anys
1. Com saps que tens un bon amic o una bona amiga?
2. Doneu les gràcies per 5 coses a la vostra mare.
3. Agafeu aquesta cartolina i aquest material i dibuixeu una cosa que us fa estar
contents/es.
4. Esmenteu 10 tasques domèstiques.
5. Poseu cara a aquestes emocions: tristesa, alegria, por, sorpresa, avorriment i fàstic.
6. Que totes les persones participants al joc formin un cercle al voltant del joc.
7. CASELLA LIKA. Cridar: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista! (És a dir,
el grup es traslladarà a la següent casella LIKA i tornarà a tirar el dau.)
8. Pinteu-vos les ungles entre vosaltres. (Alerta: prova delicada entre els nens, s’hi
poden negar per evitar problemes, per vergonya, rebuig.)
9. CASELLA X. Algú ha dit que un infant no podia fer una cosa per ser nena o
nen. 1 torn sense tirar!
10. Una persona del grup ha de fer amb mímica 3 feines de casa. La resta les han
d’endevinar.
11. Que cada persona del vostre grup es canviï una peça de roba o complement amb
un/a company/a.
12. Què és el que us fa enfadar/estar tristxs? Digueu què feu per a què se us passi.
13.

CASELLA LIKA: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista! A la Meta!

14.

CASELLA KO: algú ha insultat/pegat a una altra persona! Torneu a

començar!
15. Dibuixeu una persona que treballa conduint un camió / venent pa / collint fruita /
cuinant en un restaurant / fent un vestit.
16. Trobeu les 6 diferències de la fustera Mariona (imatge a part).
17. Digueu un joc o joguina a la què us agradi jugar i per què.
18.

CASELLA META. FELICITATS CRACKS!!!
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Versió de 9 a 13 anys
1- Agafeu aquesta cartolina i aquest material, i realitzeu un pòster sobre la pau o la
igualtat.
2- Què és el bullying i què podríeu fer per a que no es repetís?
3- Poseu cara a aquestes emocions: tristesa, alegria, por, sorpresa, avorriment i fàstic.
4- Responeu a la pregunta (escull-ne una):
Què vol dir ser lesbiana?/ Masclista? / Feminista? Què vol dir sororitat?
5- Digueu 3 característiques d’un bon pare.
6- Heu de dir 5 coses que se li pot agrair a una mare.
7- CASELLA LIKA. Cridar: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista! (És a dir, el
grup es traslladarà a la següent casella LIKA i tornarà a tirar el dau.)
8- Heu d’aconseguir escriure amb els vostres cossos “LIKA” (estirant-vos al terra).
9- Heu d’acabar aquesta frase “Per ser feliç amb una parella cal...”
10-Amb 1 minut heu d’aconseguir pintar-vos les ungles entre vosaltres. (Alerta: prova
delicada entre els nens, s’hi poden negar per evitar problemes, per vergonya, rebuig.)
11- Una persona del grup ha de representar amb mímica 5 tasques domèstiques, i la resta
les han d’endevinar.
12-

CASELLA X: algú ha dit a classe un acudit masclista. 1 torn sense jugar!

13-Coneixeu algun conte de Disney? Doncs ara canvieu-li el final.
14-Heu de dibuixar a la cartolina: una bombera/un infermer/una electricista/un mestre.
15-Que cada persona que jugui es canviï una peça de roba o accessori amb un/a company/a.
16-Poseu un exemple on hagueu vist que nens i nenes no podien fer el mateix (jocs,
aficions...). Què en penseu?
17-

CASELLA LIKA: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista! (A la meta)

18-

CASELLA KO. Un company vostre ha insultat/pegat a una noia per... Torneu a

començar!
19-Digueu un nom de persona que serveixi tant per noi com per noia.
20-

Digueu el nom d’una cuinera famosa/dissenyadora famosa/esportista famosa.

21-

CASELLA META. FELICITATS, FEMINISTA!!!

Versió per a 14+ anys
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1- Teniu 1 minut per explicar què és i què significa LIKA! (Resposta: és una associació
sense ànim de lucre. Lika vol dir iguals en suec, representa Llibertat, Igualtat i
Koeducació en Acció).
2- Digueu almenys una cançó que transmeti missatges positius sobre les relacions
amoroses o bé en contra les violències masclistes. (Resposta: "Bebe-Ella y Malo",
"Amaral-Salir corriendo", "Hecco- Se acabaron las lágrimas", "Chojin- El final del
cuento de hadas", “Rozalén- La puerta violeta”, etc).
3- Agafeu aquesta cartolina i el material disponible, i realitzeu un pòster a favor de
l’equitat.
4- Pinteu-vos els llavis i mantingueu-los pintats fins al final del joc.
5- Responeu verdader o fals a les següents afirmacions:
- més del 92% de la població reclusa són homes. (V: és una qüestió de masculinitat
tradicional)
- la gelosia és una prova d'amor. (F: és inseguretat, desconfiança, possessió...)
- una persona pansexual s’enamora només de dones. (F: s’enamora de la persona
independentment del seu gènere)
- voler la igualtat és ser feminista. (V: el feminisme és un moviment social, una
pràctica individual i una teoria que parteix de que vivim en un sistema sexe-gènere i
busca desmuntar-lo)
6- Representeu amb mímica una pel·li que tracti sobre qüestions de gènere. La resta dels
grups hauran d’endevinar-la. (Resposta: "La fuente de las mujeres", "La bicicleta
verde", "Criadas y señoras", “Grandma”, “XXY”, “Sufragistas”, etc.)
7- Imagineu que esteu en una mani, teniu un minut i mig per inventar o reproduir un crit a
favor del feminisme. (Ex: “els carrers seran sempre nostres”, “no quiero tu silbido,
quiero tu respeto”, voti voti voti provida qui no voti”, “fora rosaris dels nostres ovaris”,
“la nit és nostra”, “visca visca visca la lluita feminista”, “patriarcat i capital, aliança
criminal”, etc.)
8- Digueu el nom d’una referent en el feminisme i, si podeu, esmenteu allò pel què se la
coneix. (Per ex, Simone de Beauvoir va escriure ‘El segon sexe’, d’ella és la frase “no es
naix dona, s’arriba a ser-ho”.)
9- En mig minut heu d’aconseguir escriure amb els vostres cossos “LIKA” (estirant-vos al
terra).
10-CASELLA LIKA. Crideu: “de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista!” (És a dir, el
grup es traslladarà a la següent casella LIKA i tornarà a tirar el dau.)
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11- Explica un acudit que no sigui ni masclista ni femillista.
12-Anomeneu un conte tradicional i canvieu-li el final per a que sigui igualitari.
13-Heu d’acabar aquestes frases, procurant que siguin apoderadores: (per a la persona
conductora: escull dues i procura no repetir al següent grup que hi caigui)
Les relacions desiguals són ……
Les princeses Disney ……
El masclisme …....
Gràcies al feminisme .....

La sororitat és .........
Per ser feliç amb algú cal ......
Ser lliure és .......
Per gaudir de bon sexe ….....

14-Explica un acudit masclista / femillista, i digues per què ho és.
Per exemple,
FEMILLISTES: - ¿En que se parece un hombre a una gamba? - En que se aprovecha todo menos la
cabeza.
- ¿En que se parece un hombre a un cajero automático? - En que si no te da dinero no sirve para nada
MASCLISTES: ¿Porque la estatua de la libertad es mujer? Porque se necesitaba una cabeza hueca para
hacer un mirador!
¿Por qué una mujer no puede ser guapa e inteligente? - Porque sería un hombre.

15-Totes les persones del vostre grup us pinteu les ungles.
16-Heu de crear un petit discurs amb les següents paraules: SEXE, DRET, HOMOFÒBIA,
IGUALS I AMOR.
17-

CASELLA PRESÓ: s’ha fet una llei que elimina un dret feminista. 1 torn sense

jugar!
18-

CASELLA LIKA: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista!

19-

CASELLA DAUS: s’ha fet una llei d’avenç feminista! (torneu a tirar).

20-

Anomeneu un home que considereu que sigui un “aliat” del feminisme o que no

reprodueixi la masculinitat tradicional. Si pot ser del vostre entorn, millor.
21-Disposeu d’1 minut per a que cada persona participant al joc es canviï una peça de roba
amb un/a company/a.
22-

Doneu tres arguments de per què els homes s’haurien de posicionar a favor del

feminisme.
23-

CASELLA LIKA: de LIKA a LIKA i tiro perquè sóc feminista!

24-

Digueu dos noms de persona sense marca de gènere (és a dir, que serveixin tant per

noi com per noia). (Resposta: Aran, Àlex, Dani, Cris, Txus, Andrea, Jose, Paris, Jessie,
Ariel... )
25-

Digueu què cal per a mantenir una relació de parella sana. (Resposta: comunicació,

respecte, intimitat, passió, compromís, suport, llibertat... )
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26-

Teniu 1 minut per a que cada membre del grup acabi amb un “tatoo casolà” amb el

nom i el símbol de LIKA (cada persona haurà de tenir el tatoo en una zona diferent del
cos).
27-

CASELLA MORT. Hi ha hagut un assassinat masclista. Torneu a començar!

28-

Aconseguiu la suficient roba de colors dels diferents participants del joc, per a

poder escriure amb dita roba: LIKA.
29-

Digues arguments en contra l’Homo/lesbo/bi/transfòbia.

30-

CASELLA META. FELICITATS, CAMARADA!!!
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TROBA LES 7 DIFERÈNCIES AL TALLER DE LA FUSTERA MARIONA
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