
II FIRA DEL LLIBRE de 2a MÀ .

Juny 2021



•En què consisteix la fira del llibre de 
segona mà?



INTERCANVI DELS 
LLIBRES

NOMÉS ELS QUE 
ES REPETEIXEN 

DELS ANYS 
ANTERIORS

COMPRA-VENDA



Fira del llibre 2019

•Van participar 260 famílies.

•Es van aportar a la Fira 1080 llibres.

•Es van vendre 770 llibres.



FASES DEL PROCÈS

ENTREGA DE 
LLIBRES

SORTEIG I 
ORDRE DE 
RECOLLIDA

TRIA I 
PAGAMENT

COBRAMENT



FASE 1 (13, 14 i 15 de Juny). ENTREGA DE LLIBRES.

• En aquesta fase cada família entregarà els llibres que es repetiran a 
l’AMPA.

• Els voluntaris de l’AMPA s’encarregaran de recollir els llibres, i se’ls hi 
posarà una etiqueta identificativa.

• Aquesta etiqueta serà per la traçabilitat del llibre. Tindrà la informació 
de la persona que l’ha deixat i del llibre.

• Aquesta informació s’apuntarà en un full de càlcul.

FASE 1 . ENTREGA DE LLIBRES.



FASE 1 (13, 14 i 15 de Juny). ENTREGA DE LLIBRES.

• Es donarà un rebut conforme els llibres que ha entregat cada família.

• S’assignarà a cada família un número de recepció, independentment 
del moment en que s’entreguin els llibres i a cada llibre una 
participació pel sorteig. 

Exemple: si la família 1 entrega 4 llibres, aquests es numeraran com a 1a, 1b, 1c 
i 1d i tindrà 4 participacions en el sorteig. 

FASE 1 . ENTREGA DE LLIBRES.



FASE 1 (13, 14 i 15 de Juny). ENTREGA DE LLIBRES.

• Hi haurà un llistat dels llibres que es poden intercanviar (no hi haurà 
ni workbooks, ni llibres de cal·ligrafia, ni llibres tipus fitxa).

• L’estat dels llibres no es revisarà, s’acceptaran tots els que estiguin en 
el llistat d’intercanviables. Els que estiguin en millor estat seran els 
que les famílies triaran primer, els pitjors les pròpies famílies els 
descartaran.

• Aquest llibres es guardaran a l’escola.

FASE 1 . ENTREGA DE LLIBRES.



FASE 1 (13, 14 i 15 de Juny). ENTREGA DE LLIBRES.

• Els horaris d’entrega seran:

Dissabte 19 de 10:00 a 13:00 h

Dilluns 21 i Dimarts 22 de 17:00 a 20:00 h

Dimecres 23 de 16:00 a 18:00

FASE 1 . ENTREGA DE LLIBRES.



FASE 2 (15 de juny). 

• Un cop entregats tots els llibres es realitzarà un sorteig.

• La família que tingui la participació afortunada serà la primera en 
poder escollir.

• A partir de la participació afortunada s’ordenaran les famílies en els 
diferents intervals de recollida.

FASE 2. SORTEIG I ORDRE DE RECOLLIDA.



FASE 2 (15 de juny). 

• En aquesta fase les famílies vindran a comprar els llibres.

• Entre tots els llibres podran triar el que més els hi convenci dels 
cursos que faran els seus fills.

• En el preu dels llibres hi haurà un descompte del 70% respecte del 
preu a botiga, arrodonit a l’euro.

• S’anotaran els llibres venuts mitjançant l’etiqueta, per poder donar 
els diners als antics propietaris.

FASE 3. TRIA I PAGAMENT.



FASE 2 (15 de juny). 

• Els intervals de recollida seran:

• Dilluns 28 de 17:00 – 18:00 h
• Dilluns 28 de 18:00 – 19:00 h
• Dilluns 28 de 19:00 – 20:00 h
• Dimarts 29 de 17:00 – 18:00 h
• Dimarts 29 de 18:00 – 19:00 h
• Dimarts 29 de 19:00 – 20:00 h
• Dimecres 30 de 17:00 – 18:00 h
• Dimecres 30 de 18:00 – 19:00 h
• Dimecres 30 de 19:00 – 20:00 h

FASE 3. TRIA I PAGAMENT.



FASE 2 (15 de juny). 

• Els intervals de recollida seran adjudicats a partir de la família 
afortunada.

• Les famílies hauran de venir en l’horari adjudicat a comprar els 
llibres. Per la situació COVID només es permetrà venir 10 minuts 
abans que comenci el seu torn.

• Si no poden venir en aquell horari es podrà venir en un altre, però 
sempre que sigui posterior (mai anterior) al que els ha tocat.

FASE 3. TRIA I PAGAMENT.



FASE 2 (15 de juny). 

• Es cobrarà els diners dels llibres venuts.

• Si algun llibre no s’ha venut, aquell mateix dia es retornarà.

• Tot llibre no recollit durant aquest període, l’AMPA el reciclarà.

• Els horaris de cobrament seran:

• Dijous 1 i divendres 2 de juliol de 17:00 a 19:00 h
• Dissabte 3 de juliol d’11:00 a 13:00 h

FASE 4. COBRAMENT



FASE 2 (15 de juny). 

• Pel bon funcionament d’aquest projecte és necessària la màxima 
implicació de tots vosaltres. 

• A part de que compreu i veneu els llibres reciclats, necessitarem que 
qui pugui (i vulgui) es faci voluntari per cobrir les diferents franges 
horàries. (socialitzacio.ampa.safa@gmail.com)

ALTRES COSES IMPORTANTS



FASE 2 (15 de juny). 

• Un cop comprat un llibre no s’admetran devolucions ni canvis.

• Hi haurà presa de la temperatura i ús d’hidrogel.

• Les informacions com ara els llistats dels llibres intercanviables, resultats 
sorteigs, ... es posaran a la web del AMPA http://www.ampasafa.org i 
s’enviaran pels grups de Whatsapp.

• Per participar a la Fira del Llibre s’ha d’estar al corrent de pagament de les 
quotes de l’Ampa.

ALTRES COSES IMPORTANTS

http://www.ampasafa.org/

