
PREGÓ DE CARNESTOLTES 
 

Què tal nenes i nens, 

Com esteu? 

I vosaltres mestres, 

Què no ens saludeu? 

 

Fixeu-vos, un any ja ha passat 

I en una nova situació ens hem trobat. 

La 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 molt fort. 

 

Les nenes i els nens de 3er i 4t 

Molt alt han de cridar   

 

I els més grans un Tik Tok haureu de ballar  

 

I els mestres, com esteu? 

Escolteu, escolteu… 

 

A P3 està la Bego  

que ens ensenya a jugar amb el lego 

  



A P4 trobem a la Dolors 

que ens ensenya a pintar amb colors 

i la Bet que es la seva companya 

els dóna molta canya 

 

La Yolanda, la Laura i la Maria 

ens ensenyen a cantar el bon dia 

 

A infantil trobem a la Raquel 

que li agrada molt la mel 

 

La Cristina és molt fina, 

la Bea es molt maca  

i la Laia no vegis com balla 

 

El Txema de segon 

mola “mogollón” 

 

A tercer tenim la Maribel  

que sempre ens pren el pel 

 

La Sílvia i el Mikel de quart 

Son uns genis de l’art 



 

L’Edu i la Cristina 

augmenten la teva autoestima 

 

A la Belén de cinquè  

li agrada molt el café 

 

Els nostres tutors son els millors  

A la Meritxell 

li brilla molt el cabell 

Al Jordi li agrada molt l’Edat Mitjana 

i ens ensenya amb molta gana 

L’Anna sempre mana 

i per això ens agrada 

 

Sempre ens ajuda la Laura 

quan entra a la nostra aula 

 

A la Merche i la Tonyi de direcció 

no els agrada que els hi posin cap injecció 

 

Amb les dipas t’ho passes pipa  

 



L’equip de neteja  

no deixa mai de créixer 

 

L’Antonio de consergeria 

ens obre la porta cada dia  

 

I pareu molta atenció  

que encara no acaba el pregó! 

Ara els ordres donarem 

I si no compliu el nas us pintarem: 

 

 

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 la 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!!! 
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