MERCAT DEL LLIBRE DE SEGONA MÀ
Benvolgudes famílies,
Volem fer-vos participes d´un nou projecte, el Mercat del Llibre de segona mà. Teniu a casa llibres, còmics o
revistes en bon estat? Voleu canviar-los per altres? Apropeu-vos al mercat del llibre de segona mà i trobeu noves
histories per descobrir.
El proper 21 d´Abril tindrà lloc la Primera edició del nostre Mercat del Llibre de Segona Mà. També farem
activitats per als mes petits, com un taller per fer roses de Sant Jordi i un contacontes.

Com funciona?
Una setmana abans de la data indicada (dilluns 16, dimecres 18 i divendres 20 d´Abril de 17:15h a 19h), farem la
recollida de tots aquells llibres, còmics i revistes d´interès en bon estat. Entregarem un tiquet per cada unitat. El
dia del Mercat del Llibre podreu retirar tants llibres, còmics i revistes d´interès com vulgueu.

Bases del canvi:
Aquest mercat es nomes per a llibres de lectura, comics i revistes d’interès (no podrán ser llibres de text,
diccionaris, etc..)
Els responsables de L´AMPA recolliran el llibres, còmics i revistes, els revisaran per avaluar el seu estat.
Es donará un ticket per llibre, comic o revista en bon estat. El que no estigui en bon estat es retornarà al
propietari, que pot decidir si se’l emporta o si el dona al centre (sense ticket a canvi)
Els tiquets nomes es poden fer servir el dia del mercat del llibre.
Es pot retirar:
-

1 llibre per tiquet de llibre
1 còmic o revista per tiquet de còmic o revista.
1 llibre amb 2 tiquets de còmic o revista,
2 còmics o revistes per 1 ticket de llibre

L´usuari que vulgui retirar un llibre, comic o revista sense tiquet podrà fer-ho abonant 2€ en cas que sigui un
llibre, i 1€ per un còmic o revista. Això podrá fer-se una hora després d´haver començat el mercat del llibre (ja
que tenen preferència aquelles famílies que han portat llibres, comics o revistes per intercanviar)
Els llibres que quedin després del Mercat del Llibre es guardaran per a properes edicions del Mercat del Llibre de
segona mà o es valorarà donar-los al centre per a la biblioteca, també es pot valorar donar-los alguna associació
del llibre

Voleu participar activament en aquesta activitat? Ajudar a la recollida i donar un cop de mà el dia del mercat, vine
a la propera reunió o escriu-nos un e-mail a info@ampavalldaura.com

Atentament,

