
 

 

SERMÓ DEL REI I LA REINA CARNESTOLTES 2017 

 
Hola, bon dia Vilanova! 
Hola bon dia Canigó!  
Quines disfresses, quina roba, 
quina disbauxa i diversió!  
 

Els reis Carnestoltes han arribat 
per regalar quilos de felicitat. 
I és que no hi ha res millor 
que viure el Carnaval del Canigó! 
 

I perquè ens escolti tot el món 

us parlarem amb bon anglès. 
Si els Carnavals genials tots són, 
el de Vilanova és el que més. 
 

Let’s go to see the king  
of Carnival dancing 

Hurry up! And jumping! 
The king of Carnival wears a mask  
and we dance a traditional song 

with our hands 

The music in Carnival  
is very fun in town 

because we smile and go round. 
 

I’m happy in the masquerade party 

And I eat cotton candy 

In a conffeti was we fight 
But we never cry (jajajaj) 

People throw the conffeti  
and spin around 

children laugh and smile and go down. 
 

Enjoy the festival! 
Happy and funny Carnival! 
 

Aquest curs al Canigó 

Hi hagut canvi de direcció 

Però com sempre aquesta escola 

Continua sent la que més mola! 

 

Sou uns científics ben sonats                       
i  us agrada explorar i experimentar. 
Potser sí que sou molt espavilats 

però ara toca cantar, saltar i ballar. 
 

Ara amb els espais no sé on em toca 

si al món científic o al “Toca- toca”. 
Petits i bonics són els espais, 
plens de sentit i amb profes “guais”!  
 

Ens han tret un P3 

i al final només quedarem tres. 
No podem quedar-nos quiets, 
que no ens treguin ni un curs més! 
 

Al pati abans tot era futbol 
i ara també es juga a Basketball. 
El torn de les pistes respectem 

i tots més contents i tranquils estem. 
 

Amb les colònies de la neu, 
vam quedar tots entusiasmats. 
Però abrigueu-vos bé si hi aneu 

o acabareu amb els peus glaçats. 
 

Cada classe té el seu nom  
d’animal o planta de l’entorn. 
Ai Garraf quina comarca! 
Com t’enlluerna i com et marca. 
 

El rei i la reina Carnestoltes 

Us obliguem a saltar i a donar voltes! 
Passeu-vos ho bé en tot moment 
i viviu el Carnaval amb sentiment. 
 

Sortiu de casa o de la cova, 
al carrer a saltar amb gran il·lusió! 
VISCA EL CARNAVAL DE VILANOVA 

VISCA EL CARNAVAL DEL CANIGÓ!!!

 

 


