
PREGÓ 2018 
 

Bon dia nens i nenes 
activeu tots les antenes. 
Ja ha arribat el febrer 
i la punyeta us tornaré a fer. 
 
El personatge més sonat 
un cop més us he vingut a manar 
que per Carnaval  
tot i tot s’hi val. 
 
Un dia com avui  
tots estem aquí 
en aquest gimnàs tot nou 
serà el millor espai  
per si algun dia plou. 
 

 
Uns dies de festa inversa 
serviran per fer la gresca 
de la setmana esbojarrada. 
ja veureu quina  passada. 
 
I ara faré el pregó, 
escolteu amb atenció 
 
Aquest curs treballem els temps passats. 
Des de la prehistòria, a l’edat moderna,  
passant per èpoques antigues 
contemporànies i medievals 
 
Ja podeu dissenyar 
i pensar els vostres complements. 
Atenció al què diré. 
Qui no ho faci … fora! al carrer. 
 
 
Anem a pams. Primer els més antics.  
Que els de 5è que estudien l’edat de 
pedra 
que vagin de prehistòrics 
com els picapiedra. 
 
Els de sisè que no vagin  
d’administradors de finques 
que siguin Mayas, Azteques o Inques 
 
 
Els de 3r de cicle mitjà  
que vagin de romans. 
 
I els de 4t faran molta por 
aniran de mòmies d’Egipte i Faraons. 

 
 
Els alumnes de P3 
que son els petitons 
que vagin de prínceps i princeses  
i també de bufons. 
 
Els de p4 que treballen  
L’època medieval,  
que vagin de reis i reines 
i oficis artesans. 
 
Els de P5 que protegeixin els castell 
que es disfressin d’arquers i cavallers. 
 
Els de cicle inicial 
que treballen el modernisme  
seran dracs, Casa Batlló. 
Park Güell i Sagrada Família. 
 
Mestres i alumnes del Pau Vila 
per donar-vos alegria a la vida, 
us faig saber que heu d’estar preparats 
per les penyores de la setmana entrant.  
 
I ara us diré 
què heu de fer 
els dies de la setmana que ve. 
 
Atenció tius 
dilluns de primitius. 
 
Dimarts us tocarà 
venir d’egipcis o romans. 
 
Dimecres haureu de portar 
un complement medieval. 
 
I dijous d’edat moderna 
amb l’entrepà de botifarra 
anirem a una zona verda. 
 
I divendres al matí 
la disfressa haureu de lluir. 
Farem una desfilada 
en aquesta nova sala 
 
I després farem ballaruca 
fins que ens caigui la perruca. 
Ja veureu quina gresca  
Estarem tot el dia de festa! 
 
VISCA EL CARNESTOLTES! 
 


