
PREGÓ DE CARNESTOLTES FEBRER DEL 2021 
 

Què tal nenes i nens, 

Com esteu? 

I vosaltres Mestres, 

Que no ens saludeu? 

 

Fixeu-vos, un any ja ha passat 

I en una nova situació ens hem trobat. 

El covid ha arribat i a les aules ens ha confinat. 

Pero el virus no ens deixarà  

sense gaudir d’un bon carnaval  

 

Han arribat ses majestats carnestoltes, 

El rei i la reina dels poca-soltes, 

Moltes coses han passat 

Que li haurem d'explicar. 

Gresca i xerinola hem de fer 

Per passar-nos-ho molt bé.  

 

Però ja sabeu que ens agrada xerrar, 

Així que abans ens haureu d’escoltar. 

 

Escolteu amb atenció  

Que comença aquest pregó. 

 

Mireu qui tenim aquí!! 

Si sou de P3, P4 o P5 !! 

Crideu ben fort !!!   

 

Ara bé, si sou de 1er o 2on 



Feu un aplaudiment ben fort.  

 

Les nenes i nens de 3er i 4t 

Molt fort han de cridar   

 

I els més grans un Tik Tok haureu de ballar  

 

I els Mestres, com esteu? 

Escolteu, escolteu…  

RODOLINS MESTRES PREGÓ 2021  

A la Núria de P3B els alumnes de la seva classe l’estimen molt bé.  

Amb l’Ester, de P4B, les nenes i els nens d’Infantil s’ho passaran superbé!  

A la Mariví d’Infantil li agrada molt jugar amb els petits.  

La Mònica del menjador es porta millor que els tutors.  

Amb la Marta de psico, tots els cursos de l’escola es riuran a totes hores.  

La Blanca de 2nB dóna català molt bé.  

A la Laura d’anglès tot el món la coneix.  

La Carol Real és sensacional.  

Quan fem classe amb la Xaro, ens deixa tocar el piano.  

L’Alejandra ajuda als nens a que entenguin les coses molt bé.  

L’Àngels de 4tB és amable amb els seus alumnes i els cuida adequadament.  

El Marc de 4tC amb la bicicleta arriba fins al castell.  

La Mònica d’anglès, sempre t’ensenyarà a dir “YES”.  

La Jess i l’Andrea cada dia ensenyaran 

i als seus nens i nenes acompanyaran  

La Cristina de 6è B, és positiva i ensenya molt bé.  

La Leti d’educació física, és una bona esportista  

 Amb l’Eva d’anglès, cada dia aprens més.  

L’Eli Arpal, vindrà disfressada de carnaval.  

La Núria de l’equip directiu, cada matí quan ens veu somriu.  

La Helen a secretaria treballa molt cada dia. 



 Pels nostres monitors i monitores del menjador que ens cuiden molt bé i 
són molt bons treballadors.  

Les cuineres Cristina i Chari fan el menjar amb un toc imaginari.  

Les mares i pares de l’AMPA, ens fan xocolata i ens encanta.  

 L’Emilia la transportista sempre passa revista.  

 

I pareu molt atenció  

Que encara no acaba el pregó! 

Ara les ordres donarem 

I si no compliu el nas us pintarem:  

CONSIGNES 

DIMARTS dia 9 de febrer, un COLLARET original portaré i a tothom 

bocabadat deixaré.  

DIMECRES dia 10, per no passar fred, hauré de portar un BARRET.  

DIJOUS dia 11, un DAVANTAL duré i al xocolata desfeta prendré.  

DIVENDRES dia 12: al matí, un COLLARET, UN BARRET I UN DAVANTAL 

portaré i el carnaval festejaré.  

A la tarda, a l’escola aniré i la DISFRESSA que hagi triat em posaré.  

 

VISCA EL CARNESTOLTES!!!  


