
EXPOSICIONS DE CARTELLS DE SIDA STUDI
-CARACTERÍSTIQUES i CONDICIONS 2022-

Dues exposicions temà�ques a escollir:
Donant voltes a la sexualitat: genèrica de sexualitat 
El Plaer de trencar la norma: específica LGTBI 

Entre 12 i 20 cartells per exposició

Cada cartell va acompanyat d’una pregunta. 
L’objec�u és generar debat i reflexió sobre la sexualitat

Dirigides a adolescents i joves

Cada pregunta té l’enllaç a una possible resposta,  
és a dir, con�ngut pedagògic desenvolupat per 
l’equip d’educació sexual feminista de l’en�tat

Pe�ta mostra de cartells seleccionats del fons 
documental de l’en�tat (més de 2.600)

FORMAT

DETALLS

Físic (inclou)
-Cartelleria impresa i plas�ficada
-Targetes impreses amb preguntes (codi QR a les 
respostes) i fitxa bibliogràfica per cada cartell
-Material menor divulga�u
-Manual d’instruccions
-Proposta de pla de comunicació a les xarxes
-Paquet virtual amb les fotografies de cada cartell i les 
seves informacions
-Avaluació de com ha anat l’exposició

Virtual (inclou)
-Enllaç a la galeria virtual (Flickr) amb els cartells, les 
preguntes (enllaçades amb les respostes) i les fitxes 
bibliogràfiques corresponents
-Proposta de pla de comunicació a les xarxes
-Paquet virtual amb les fotografies de cada cartell i les 
seves informacions
-Avaluació de com ha anat l’exposició

PREU i
DURACIÓ

150€ i 15 dies
(no està inclòs el servei de 

missatgeria ni muntatge, s’ha 
de passar a recollir per SIDA 

STUDI)

150€ i 15 dies

SERVEIS COMPLEMENTARIS OPCIONALS

Lloguer estructura de suport dels cartells [només format �sic] (50€)
(l’estructura és un biombo de tres ales, plegada fa 2mx0,9m)

Pèrdua de cartell [només format �sic] (20€)

Formació de 2 hores sobre sexualitat amb perspec�va feminista a l’equip de 
professionals de l’espai on s’ha contractat l’exposició.  També es donaran 
eines de com dinamitzar l’exposició si hi ha un grup d’adolescents o joves 
visitant-la. Aquesta formació serà realitzada per l’equip de sexualitatS de 
SIDA STUDI. (300€)

Taller de 2 hores a adolescents i joves de l’espai on s’ha contractat 
l’exposició. Aquest taller serà realitzat per l’equip de sexualitatS de SIDA 
STUDI. (200€)


