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tutty | un joc de famílies diverses



Tutty és molt més que un joc de cartes, és un projecte didáctic que pretén impulsar el respecte a la diversitat afectiva i familiar 
i contribuir a la superació dels prejudicis i estereotips de gènere, tot oferint models alternatius de convivència. Sobretot, pretén 
que xiquets i xiquetes comprenguen que les relacions familiars es funden en l’afecte i la cura.

Objectius generals:
• Promoure el respecte a la diversitat afectiva, sexual i familiar.
• Promoure el respecte a la diversitat cultural i social.
• Substituir el concepte tancat de “família” per l’obert de “famílies”.

A qui va dirigit:

Tutty està dirigit a alumnat de 5é i 6é d’Educació Primària.



EL JOC
A Tutty es pot jugar en grups de dos o de quatre persones, i es recomana a partir dels 8 anys d’edat.
L’objectiu del joc és completar una família i per a això es disposa de 28 personatges diversos. Una família es forma amb un 
mínim de 6 personatges, amb la qual cosa hi ha una infinitat de combinacions possibles.
La baralla compta també amb 12 cartes d’acció, que representen les coses que els passen a les famílies, com per exemple una 
mudança, un divorci o una malaltia, i que aporten al joc estratègia i el fan més interessant.

LA GUIA DIDÀCTICA
Tutty compta amb una guia didàctica amb una proposta d’activitats per a dur a terme a l’aula, un glossari de termes i un apartat 
on s’exposen els fonaments teòrics per a l’aplicació didàctica. Es presenta en format PDF i les fitxes de les activitats es poden 
imprimir en format A4.

EL TUTORIAL
El vídeo tutorial de Tutty mostra les regles bàsiques del joc i una partida d’exemple per aprendre a jugar.  

TUTTY



PAQUET ESCOLAR

El paquet es presenta en una bossa de cotó serigrafiada amb la imatge del projecte i conté:

• 8 baralles de Tutty.
• Guia didàctica en PDF.
• Vídeo tutorial. 

TALLERS

Amb l’alumnat.
Per a introduir el projecte a l’aula proposem un taller per a ensenyar a jugar a Tutty i una segona sessió per a treballar els 
continguts principals del projecte didàctic. 

Amb el professorat.
Sessió de formació del professorat per a conèixer la dinàmica del joc, les opcions que ofereix la guia didàctica i treballar els 
fonaments teòrics del projecte didàctic.

TARIFES

Paquet escolar

•Un paquet ��������������������������������������������������������������������������������������������� 150 € / paq� 
•Dos paquets ������������������������������������������������������������������������������������������ 135 € / paq�
•Entre tres i deu paquets�������������������������������������������������������������������� 125 € / paq�
•Més de deu paquets ����������������������������������������������������������������������������� 115 € / paq� 

4% d’IVA no inclòs. Consultar despeses d’enviament. 

tallers

•Una sessió ���������������������������������������������������������������������������������������������80 € / sessió 
•Dues sessions consecutives ����������������������������������������������������������������70 € / sessió 
•Formació del professorat (2 hores)������������������������������������������������� 140 €

Els preus dels tallers són orientatius i no inclouen el desplaçament. 



Informació complementària per als centres educatius de la  
Comunitat Valenciana.

A 24 de març de 2018 s’ha aprovat el Pla director de 
Coeducació del Consell Escolar Valencià, que té com a una 
de les seues característiques principals abordar de forma 
específica la identitat de gènere, l’expressió de gènere, la 
diversitat sexual i familiar.

El Pla també té com a propòsit la normalització d’un currículum 
coeducatiu, que proposa, entre altres:

a. Uns continguts acadèmics i extraacadèmics lliures 
de biaixos de gènere, per a evitar la perpetuació 
de rols i estereotips que generen qualsevol tipus de 
discriminació.
d. Valorar l’àmbit reproductiu i de cures, i en l’àmbit 
productiu superar la segregació que produeix el mercat 
laboral a escala vertical i horitzontal. Això suposa les 
incorporacions de propostes i referents de conciliació 
i dels usos del temps vinculats necessàriament a 
principis de coresponsabilitat.
j. Impulsar mesures tendents a garantir el respecte 
efectiu de la diversitat d’orientacions sexuals, així com 
l’acceptació de les diferents expressions d’identitat 
de gènere que permeten superar estereotips i 
comportaments sexistes, discriminatoris i violents.

Pel que fa als Principis Fonamentals, el punt 3 estableix com a 
principi la Inclusió, que suposa acceptar i valorar la diversitat i 
les diferències com a element positiu i enriquidor i que això no 
supose mai ni desigualtat ni discriminació. 
Entre els Eixos del Pla Director, a l’apartat 4, hi trobem:

eix 3. el currículum escolar

Desenvolupar una educació en igualtat en coherència amb 
els principis democràtics, que pose en valor tots els aspectes 
per a una vida més humanitzada. Com la resolució pacífica i 
constructiva dels conflictes, la diversitat sexual i familiar, les 
característiques sexuals, les diferents identitats i expressions de 
gènere i la coresponsabilitat quant a tasques domèstiques i de 
cura de les persones.

eix 4. materials curriculars

4)Potenciar la cultura de la igualtat a través dels materials 
perquè l’alumnat valore per igual els referents culturals 
i científics de dones i homes, i es valoren les tasques 
domèstiques i de cura de les persones.

“Tutty. Un joc de famílies diverses” és un projecte didàctic 
que s’ajusta al les característiques i principis del Pla Director 
ací recollides i que, per tal, pot donar resposta inmediata a la 
necessitat de materials per al desenvolupament d’aquests eixos.
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