
 



 

Bon dia grans i petits, 

us saluda el rei Carnestoltes 

el rei dels poca-soltes. 

Ha passat un any 

i ja torno a ser aquí, 

preparat per la diversió, 

amb ganes de gaudir 

i de dir-vos el Pregó. 

 

Us vaig enviar un  “email” 

amb les meves ordres reials 

per a uns nens i nenes genials, 

les heu complert sense protestar 

i amb ganes de col·laborar. 

El dimarts “una sabata de cada vau portar 

i a l’escola vau arribar”. 

 

Els dimecres “vestits d’esport 

per posar-vos ben forts”. 

I avui “molt elegants us heu vestit 

i l’escola heu guarnit” 

M’han explicat que el cinema heu treballat, 

doncs per anar de conjunt amb el tema estudiat 

d’un actor molt famós m’he disfressat: CHARLOT 

 

Li agradava molt fer riure  la gent, 

era un còmic excel·lent, 

sempre anava amb un bastó 

i unes sabates de color marró. 



 

Unes mascares de pel·lícula porteu 

totes elles de molts colors 

fent aquest homenatge als guionistes, directors, 

actors, inventors... 

A tots ells gràcies de tot cor 

per regalar-nos aquest tresor 

Tothom està bocabadat 

amb l’anomenat setè art. 

 

Per les classes de 5è he passat 

i un encàrrec els he manat: 

un munt de rodolins havien de fer 

que tot seguit us faig saber: 

 

A la classe de  ”La patrulla  canina” 

els agrada menjar mandarines, 

jugar amb les seves joguines 

i fer de ballarines. 

 

La senyoreta Lluïsa 

va anar a veure la Mona Lisa 

i a visitar la Torre de Pisa. 

Els nens i nens de la classe “Mickey i Minnie” 

venen a l’escola molt contents, 

tota l’estona salten i juguen 

i sempre estant somrients. 



 

La seva mestra la Diamar 

que és molt bona 

cada dia els regala una poma. 

 

A la classe dels barrufets 

tots porten barrets, 

pinten molts bolets 

i canten com els aneguets. 

 

La Mercedes és molt bona 

cada dia fa una broma, 

li agrada molt anar amb avió 

i per Nadal  menjar torró. 

 

La classe de “La bella i la bèstia” 

sempre juga amb les pintures, 

fa moltes entremaliadures 

i menja llaminadures. 

 

A la senyoreta Natàlia 

Li regalarem un viatge a Itàlia, 

molta pasta menjarà 

i així una mica s’engreixarà. 

 

Els nens i nenes de la classe dels “Trols” 

estan aprenent a escriure 

i ho fan amb un gran somriure, 

també els agraden els colors 

i regar totes les flors. 



 

 

La seva mestra, l’Adela 

es posa molta Nutel·la 

dins de l’entrepà 

cada dia per esmorzar. 

 

Els nens i nens de P-5 B 

“El nadó jefazo” es fan dir, 

els agrada molt gaudir 

i a l’hora d’esmorzar 

canten i ballen sense parar. 

Els nostres fillols seran 

i a llegir molt bé aprendran. 

 

Quan la Isabel no estigui tranquil.la 

li prepareu una til.la, 

segur que de seguida es calmarà 

i un somriure ens regalarà. 

 

La Paqui és una fan de la música, 

té una veu cridanera però bonica, 

tots al seu ritme ballem 

i amb molta alegria ho fem. 

 

L'Ana Cris està molt feliç 

perquè li han regalat anís 

sempre envoltada de papers està 

i sua tinta per quadrar. 

 



 

La Yolanda parla sempre en anglès 

i et prepara un experiment en un no res, 

arriba sempre puntual 

i és una noia com cal. 

 

A la Carme li agrada molt ballar 

i amb els nens i nenes de 3 anys estar, 

et donem la benvinguda 

i et preparem una beguda. 

 

La classe del “Llibre de la selva” és molt divertida 

i també molt presumida, 

li agraden els cigrons 

i també els macarrons. 

 

A la Jéssica li agrada parlar en anglès 

i la seva paraula preferida és: yes, 

és molt bona cuinera 

i canta a la primavera. 

 

Els nens i nenes de 1r B 

són la classe dels “Cars”, 

de tan escriure i llegir 

estan ben farts. 

No els agrada gaire pensar 

i es posen sempre a somiar. 



 
A la seva tutora, la Rosa 

li agraden molt els macarrons 

i també les cançons, 

per això els seus nens i nenes són tan bons. 

 

Els de la classe dels “Jumanji” 

els agraden molt els cargols, 

juguen cada dia a fer gols, 

travessen els rierols 

i canten cançons de bressol. 

 

La Lali rondina bastant 

i sempre va molt elegant. 

La seva gran afició és viatjar 

i tots els indrets del món anar a visitar. 

 

Els alumnes de la “Tadeo Jones” 

moltes coses han de fer 

per poder treballar bé. 

Són una mica xerraires 

però alhora bons cantaires. 

 

La Marta és la seva professora 

i és la més divertida de l'escola 

cada matí es beu una coca-cola 

i menja arròs a la cassola. 

 

La Judith sovint està pensant 

va amunt i avall caminant, 

amb els nens i nenes treballant 

i les tauletes sempre funcionant. 



 

L'Àngela és molt matinera 

sempre arriba la primera, 

fa activitats a la biblioteca 

i el diumenge va a la discoteca. 

 

La classe de 3r  són la classe del “Pirates del Carib” 

es passen el dia pensant en mil aventures 

de monstres, fantasmes, zombis i d'altres criatures 

però quan és l'hora de treballar 

s'hi posen de seguida sense piular. 

 

La Ma. Cruz és molt divertida 

i als nens i nenes ensenya amb alegria 

li agrada molt el te. 

I de tant en tant es pren un cafè. 

La classe de “Harry Potter” és tercer B 

i cada setmana veuen pel·lícules en 3D, 

són una mica cridaners, 

a l'hora del pati molt juganers 

i de grans volen ser cuiners. 

 

La Laia que és molt esportista 

de tant en tant llegeix una revista 

i quan es posa a pintar és una artista. 

Els nois i noies d'”Avatars” 

tots els diumenges fan curses de cars, 

són dolços com la mel 

somien que arriben al cel, 

i es mengen un caramel. 

 



 

La Cristina està molt prima, 

sembla una ballarina, 

li agrada molt llegir 

però gens ni mica discutir. 

 

Els nois i noies de la classe del “Pixels” 

tenen molta imaginació 

es veuen en la seva pel·lícula 

sempre al costat de l'acció, 

els agrada molt la fantasia 

i cada dia mostren la seva alegria. 

 

El seu tutor és el Rubén 

un professor que no té estrès 

i puja i baixa les escales 

en un tres i no res. 

 

A la Sílvia Pérez li agrada ballar 

i porta molt bé el ritme 

a l'hora de cantar. 

 

La Sílvia Ortiz, la nostra Directora 

està al despatx a tothora, 

moltes graelles elabora 

i, quan cal, a les tutores assessora. 

 

La Núria és la professora d'Educació Especial 

és una noia moderna i actual, 

amb una veu molt angelical. 

 



 
A la classe del “Terminator” 

els nens i nenes són molt bons, 

mengen bombons, 

i canten i ballen sense parar, 

fins que el Jordi els fa callar. 

 

Al Jordi li agrada molt ensenyar, 

per això no es cansa d’explicar, 

quan acaba amb les divisions 

comença amb les fraccions. 

 

Amb la classe  d’”Star Wars” a l’espai hem arribat , 

amb un coet espectacular a la lluna hem aterrat 

Eh! Desperteu  prou de somiar!! 

És l’hora d’estudiar!! 

 

A la Maragda li agrada molt el català 

per això fa classes a cinquè A, 

també fa plàstica a sisè 

i tothom diu que ho fa molt bé. 

 

A la classe d'”ET” hem arribat, 

amb l'extraterrestre han estudiat, cantat i ballat, 

són, de l'escola, els més grans 

volen ser capitans i gegants, 

però hauran de ser més bons estudiants. 

 

El Daniel està una mica preocupat, 

els seus nens a l'institut aniran aviat 

i van una mica despistats 

sempre volen gresca i estan molt animats. 
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Els nois i noies de “Jurassic Park” 

tot el dia estan pensant 

que aviat de l'escola marxaran 

però encara gaudiran 

dels bons moments que arribaran. 

 

La Feli és la seva tutora 

i tots els nens diuen que és molt bona, 

a vegades la sentim cridar 

però és per ajudar als seus alumnes a millorar. 

 

La Marina ajuda els nens i nenes a avançar 

en les tasques que cal estudiar 

gràcies a la seva veu tan suau 

es poden concentrar. 

 

La Gemma ens fa el castellà 

i  porta una cartera a la mà, 

va amunt i avall amb la bicicleta 

i sempre que pot  agafa la claqueta. 

 

L'Àngel és un conserge molt treballador 

tant toca la guitarra i escombra el pati sense por 

com es posa a fer fotocòpies en color. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Lourdes li agrada anar al cinema 

i els diumenges menjar-se una crema, 

també es posa una diadema 

i parla de qualsevol tema. 

 

Els monitors del menjador 

moltes activitats preparen cada dia, 

per passar-ho molt bé 

a l'estona del migdia. 

La cuinera fa un bon menjar 

i a vegades no a tothom pot agradar. 

 

Al personal  de neteja les gràcies els volem donar 

perquè es fan un fart de netejar 

tot el que nosaltres no parem d'embrutar. 

 

A l'alumnat de pràctiques que a l'escola hi ha 

els volem dir que amb les orelles han d'escoltar 

tot el que diu el nostre professorat 

que moltes coses aprendreu, de veritat. 

 

Aquest pregó està arribant a la fi 

i algun consell us voldria dir: 

escampeu estimació, 

la amistat és el millor 

i doneu cada dia un petó. 
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Ara ja he acabat 

i ha arribat l'hora del comiat. 

No us oblideu!  Avui una bona truita menjarem, 

botifarra i llardons tastarem 

Recordeu la dita: “Pel dijous gras botifarra fins al nas” 

 

Demà divendres per la tarda 

una disfressa heu de portar 

i moltes ganes de ballar 

Gaudiu del carnaval!! 

Segur que serà genial!! 

I ara canteu amb mi 

 

 

CANÇÓ 

 

“Ara arriba el Carnestoltes 

Tots sortim a passejar 

Ens posem una disfressa. 

Per saltar, cantar i ballar” 

 

Feliç Carnaval 2018 !!! 

 


