AIGUA
L’aigua és vida i font de múltiples possibilitats. En aquesta exposició s’explora aquests recurs
des de diferents punts de vista i a partir d’una selecció de llibres per a totes les edats.
Submergiu-vos-hi, navegueu entre les seves històries, deixeu-vos esquitxar per cadascun dels
títols, remulleu-vos-hi, jugueu-la, relaxeu-vos, viatgeu... i gaudiu-la!
“L’Aigua”
Per beure,
...
per nedar,
per mullar,
per rentar,
per surar,
per regar,
per jugar,
per pintar,
per cuinar,
per mirar,
per esquitxar,
per admirar,
per viatjar,
per surfejar,
per purificar-se,
per relaxar-se,
per capbussar-se,
per refrescar-se,
…
per viure.
Estructura:
La mostra està integrada per NOU banderoles i un centenar de llibres.
• 1. Introducció
• 2. Núvols, pluja i neu
• 3. Rius i llacs
• 4. Platja i illes
• 5. Mars i oceans
• 6. Oficis i activitats
• 7. Animals i plantes
• 8. Camins i viatges
• 9. Aigua i vida

Entitat organitzadora: Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta · 08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25 · clijcat@clijcat.cat · www.clijcat.cat

Persona de contacte: Marta Roig
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DADES TÈCNIQUES: 8 banderoles amb els suports corresponents i uns 120
llibres, aproximadament.
CONDICIONS
El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de

180 EUROS

El cost de cessió de l’exposició DURANT TRENTA DIES és de

300 EUROS

Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material cedit i a
reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

