A PENCAR!,
EL MÓN DEL TREBALL EN ELS LLIBRES INFANTILS I JUVENILS
El món del treball és molt important. Potser hi ha nois i noies desitjant entrar-hi i no saben com,
ni quin ofici triar. Cap problema! Hi ha un munt de llibres on buscar informació o idees...
L’exposició consta de 9 banderoles i un centenar de llibres sota les classificacions següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Oficis de tota mena
Mar, terra i aire per obtenir menjar
Treballs a mà i a màquina
Per poder comprar, vendre i negociar...
Habilitats excepcionals i admirables
ÜCarrera faràs, estudia que estudiaràs
ÜQuan tot depèn de tots i de cadascú
Cara i creu de la feina
Fora mandra i força enginy

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:

