
            
 

Benvolguts pares, mares i mestres, 

S’apropa la 8a edició de la Fira dels Mi-k-lets (La Fira d’intercanvi de llibres de 2a mà). 
Enguany tindrà lloc el divendres 24 d’abril de les 17 h a les 19 h davant l’escola, on 
s’instal·laran les tradicionals paradetes de llibres. 

El primer que ens cal, però, són els llibres. Necessitem la vostra col·laboració per crear el 
fons de llibres i poder-los bescanviar després. De ben segur que als prestatges de casa 
hi tenim llibres en bon estat, que hem llegit nosaltres o els nostres fills, i als quals ja no 
traiem profit però poden ser d’interès per a d’altres persones. D’aquesta manera, doncs, 
allarguem la vida dels llibres que encara tenen utilitat. 

Aquest any la recollida dels llibres que es vulguin intercanviar serà a la mateixa classe, 
del 7 al 17 d’abril (tornant de les vacances de setmana santa), i per cada llibre que 
s’aporti s’obtindrà 1 Mi-k-let, la moneda de pagament de la fira per adquirir un nou llibre. 
Recordeu que només s’acceptaran tots aquells llibres que estiguin en bon estat i no 
estiguin guixats, dibuixats, estripats o siguin de tipus promocional. 

Així doncs, convidem a alumnes, pares, pares i mestres a portar tots els llibres que 
vulgueu i rebreu un màxim de 5 Mi-k-lets per persona, per tal que hi hagi més llibres 
disponibles dels que es puguin adquirir i així s’afavoreixi que tothom pugui trobar un llibre 
del seu gust. Les parades s’organitzaran en funció de l’edat dels lectors i si pares i 
mestres ens hi animem també n’hi podrem incloure una per a lectors adults.  

Un cop celebrada la Fira els llibres sobrants se cediran a l’escola o es guardaran per a 
properes edicions. L’any passat es van recollir prop de 600 llibres i ens agradaria molt 
que, entre tots, aquest any puguem superar els llibres bescanviats. Segur que, de nou, 
amb la col·laboració de tots aconseguirem l’èxit de la 8a edició, una edició per a la qual 
hem preparat algunes novetats que ben aviat us farem arribar. Així doncs, us hi esperem 
i desitgem poder-vos sorprendre! 

Qui tingui una mica de disponibilitat de temps i ens vulgui ajudar serà molt 
benvingut. Necessitem voluntaris per als dies de la recollida dels llibres de 3 a les 
6 de la tarda, així com també per al muntatge i desmuntatge de les parades i la 
coordinació dels tallers el mateix dia 24. 

Us hi podeu apuntar enviant un correu a ampa@santmiqueldelssants.cat. 

Moltes gràcies i a reveure! 

Junta de l’AMPA 

 

 


