
EXPOSICIÓ EMPAR NAVARRO I GINER
    Arrels de l’escola valenciana

CARACTERÍSTIQUES:

• 12 panells roll-up desplegables de 85cm d’ample per 2m d’alt, tots numerats  
excepte el del títol (panell 0), que se situarà el primer.

• Amb moltes fotografies i il·lustracions, i un marcat caràcter didàctic.

• Els panells poden situar-se fàcilment i ràpida, preferentment entre dos persones,  
en qualsevol sala que dispose d’almenys 15 metres lineals.

Contingut dels 12 panells:

PANELL 0. EMPAR NAVARRO I GINER

PANELL 1. INTRODUCCIÓ

PANELL 2. NAIXEMENT, PRIMERS ANYS, MAGISTERI

PANELL 3. UNA MESTRA APASSIONADA, UNES ESCOLES VITALS

PANELL 4. PER UNA ESCOLA VALENCIANA

PANELL 5. L’ESCOLA VALENCIANA EN LA II REPUBLICA

PANELL 6. MESTRES QUE FAN PINYA

PANELL 7. EL COMPROMÍS FEMINISTA

PANELL 8. TEMPS DE GUERRA

PANELL 9. CAPTIVES I DESARMADES

PANELL 10. LA LLARGA NIT DEL FRANQUISME I LA REPRESA

PANELL 11. LLINATGES DE MESTRES VALENCIANES

VOLUM I PES DE L’EXPOSICIÓ EMBALADA:

• 2 caixes de 30x22x90cm i 17kg de pes amb 6 roll-up cadascuna.

CONDICIONS DE CESSIÓ:

• Per a la cessió, l’entitat peticionària haurà de remetre un correu electrònic  
a Escola Valenciana (expo@escolavalenciana.org) en el qual s’indique el període  
en què es desitja la mostra (mai superior a 15 dies), i es comprometa a complir  
amb les presents condicions de cessió.

• La cessió és gratuïta, si bé les despeses derivades del seu trasllat, instal·lació i devolució 
aniran a càrrec de les entitats sol·licitants.

• Les entitats sol·licitants són responsables de la integritat dels panells,  
així com del seu adequat transport i devolució.

• No és obligat assegurar estos panells ni fer ús d’una empresa especialitzada en transport 
d’obres d’art; es pot recórrer a mitjans propis, però sempre garantint la clàusula anterior.
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• Caldrà informar Escola Valenciana (expo@escolavalenciana.org), amb suficient antelació, 
del lloc, poble, horaris de visita, dia de la inauguració i clausura, i activitats programades  
al voltant de l’exposició.

• L’entitat sol·licitant haurà de fer arribar al correu expo@escolavalenciana.org els logotips 
de les entitats col·laboradores (preferentment en format vectorial: .ai, .pdf, .eps) per a 
l’elaboració, per part d’Escola Valenciana, d’un cartell anunciador que facilitarem tant en 
format .jpg –per a la seua difusió per web i xarxes– com en .pdf –imprimible en tamany A3.

• En clausurar l’exposició, es facilitarà el nombre de visitants a Escola Valenciana per mitjà 
d’un correu electrònic a expo@escolavalenciana.org.

ESCOLA VALENCIANA
C. de Josep Grollo, 91 46025 València

expo@escolavalenciana.org

>>  Visiteu l’exposició virtual  <<
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