
Sensibilizar sobre a violencia de xénero e a igualdade de oportunidades. 

"Sensibilizados/as" é un xogo de mesa cuxa finalidade é aprender e coñecer de forma interactiva e
divertida sobre os distintos aspectos que rodean a discriminación, a violencia de xénero e a iguladade de
oportunidades. A medida que nos concienciámonos imos gañanado por cada dous acertos unha insignia,

consegue 8 dalgunha categoría para ser ¡Sensibilizad@!

Obxectivos: 

¿Porque é impontante a sensibilización na igualdade e a loita contra a violencia de xénero?
O coñecemento acerca de aspectos como as diferentes desigualdades que existen entre homes e mulleres, os
estereotipos que nos rodean e a concienciación na violencia de xénero son o primeiro paso para axudar a
previlos. Debemos ser conscientes das problemáticas que ocorren na nosa sociedade, xa que como individuos
que forman parte da mesma é a nosa misión trocar os problemas e progresar hacia un mundo máis avanzado e
igualitario. 
        ¿Queres axudar con esta misión? 

SENSIBILIZAD@SSENSIBILIZAD@S



ENREDAD@S NA
IGUALDADE

 

REGRAS DO XOGO

Tira o dado, según a cor que che toque vai a casilla máis próxima con esa mesma cor.  
Agora debes resolver o pregunta ou a actividade que se che asigne ca carta da mesma cor, unha vez resolto
pasa a tirar o compañeiro ou compañeira do lado.(No caso de non saber contestar bota man dos comodíns,
seranche de gran axuda).
 Se o teu compañeiro/a lle toca a mesma cor ca ti debe pasar a seguinte casilla ca mesma cor pero con
diferente número e resolvelo. (Sempre se vai á seguinte casilla desocupada).
 Seguide xogando ata que cheguedes á última casilla e intendade conseguir o maior número de acertos para
poder obter todas as insignias, o gañador ou gañadora será quen consiga o maior número de insignias  
 ¡Ánimo!. 
 Podedes voltar á primeira casilla para seguir xogando e aprendendo dos distintos 

Número de xogadores: 
Mínimo 3 - Máximo 7 personas

Funcionamiento do xogo: 
1.
2.

3.

4.

5.
       puntos que abarca a violencia de xénero e a igualdade de oportunidades. ¡Ollo! 
       remexede de novo as cartas para que non vos toquen as mesmas na seguinte partida. 

INSTRUCIÓNSINSTRUCIÓNS
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REGRAS DO XOGO

Taboleiro: sitúate no casilleiro de saída e segue o camiño ata o final do taboleiro, na casilla de chegada.   
Dado: compónse de 4 caras cos cores e os símbolos que indican a categoría da carta correspondente. Coas dúas caras
restantes: cunha podes volver tirar e ca outra podes escoller a cor que mellor che conveña para conseguir a túa insignia.
Cartas: hai dous montóns, o primeiro son as cartas cas cuestións ou accións que debes realizar e as cartas do segundo
montón teñen a súa solución para que poidas comprobar se a túa resposta é correcta ou non. (De cada categoría hai
unha carta mais que non ten número, por se acaso algunha se extraviara ou vos fose de utilidade.)

ELEMENTOS DO XOGOELEMENTOS DO XOGO

Coa  carta amarela con este símbolo o que debes facer é explicar
cas túas palabras a frase que se encontra no reverso da mesma. 

Cando xurda a carta fucsia con este símbolo debes decir un ou
varios exemplos da frase ou termo que che indica.

Coa carta morada con este símbolo debes trocar a situación, é
dicir, darlle a volta a esa situación machista ou estereotipada
para que se convirta nunha máis igualitaria.  

Cando xurda esta carta debes nomear a tipoloxía ou a personaxe
destacada que che indica.  

"Explicar"

"Exemplo"

"Trocar a
situación"

"Nomear"



 

ELEMENTOS DO XOGOELEMENTOS DO XOGO
 Podes pedirlle a outro/a xogador/a que che de unha pista, pero ¡Ollo!, esa persoa só poderá
empregar unha palabra, pode ser un sinónimo ou alguna palabra relacionada co exercizo que che
poña a carta. (Esa persoa pode mirar a carta de "Solución" para axudarlle a encontrar esa palabra). 

Este comodín permíteche consultar a túa dúbida no buscador de internet. 

 Este comodín permíteche pedir axuda externa a outras persoas alleas ó xogo, como pode ser
un/ha monitor/a, ou  calquera membro do persoal da entidade que teñas preto.

Insignias 
Cada dous acertos de cada categoría recibiras unha insignia, é decir, se acertas dúas cartas da mesma cor
consegues a insignia "Humanizad@", se acertas catro cartas da mesma cor consegues a insignia "Empátic@", con
seis consegues a insignia "Conciendiad@" e con oito, consegues a nosa última insignia ¡"Sensibilizad@"!

2 Acertos

4Acertos

6 Acertos

8 Acertos
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