
 
 
 
 

 

 
 
Ja he donat les dotze voltes, 
I encara em queden més 
que de voltes i pocasoltes 
està el món massa ple 
 
Hola nens i nenes, grans i petits,  
ha arribat Carnestoltes 
mireu que ningú s’espanti 
i es que amb tants experiments 
que s’han fet en aquesta escola 
hem trobat que la ciència mola 
i que ens agraden els invents!! 
 
 
Esperem que faci bon dia, 
de núvols, vent, pluja i llamps 
en tenim un bon grapat a P3. 
L’Arc de Sant Martí ens saluda 
tot posant autoritat!! 
 
Si voleu saber si posar-vos 

capa o barret, 
sintonitzeu amb la previsió del temps 
dels nois i noies de 5è 
  
Aquí hi són tots ben mudats, 
sempre estant investigant 
els ratolins de laboratori de P4 
semblen una mica despistats!! 
 
Sort dels ratolins més grans de 5è 
que ens acompanyen pel laberint 
sabrem trobar una sortida 
a tanta setmana divertida? 
 

 
 
 
I si vols el cos aprendre, 
Mira ve i amb atenció, 
els esquelets que ara venen de P5 
volen donar-te una lliçó. 
 
Compte no caigueu i us trenqueu algun os. 
Els cirurgians de 5è estan llestos 
per tant delicada intervenció. 
  
A 1r som verds i som blaus, 
voltes no parem de donar 
i el Sol està al nostre costat 
de planeta Terra anem disfressats 
  
Ves en compte amb els que arriben de 2n 
en una nau intergalàctica, 
són extraterrestres 
amb cares molt simpàtiques!! 
 
 Han vingut els de 3r, no tinguis por! 

Són monstres d’aquesta escola, 
que te’ls trobis no és el pitjor, 
dins d’una proveta o una cassoleta! 
 
I ara venen molt contents els de 4t, 
els químics que més molen!! 
Tenen fórmules molt potents, 
fins els valents tremolen!! 
 
Perquè ens quedi genial 
i la rua sigui com cal, 
tenim els de sisè 
i així ningú prendrà mal. 



 
 
 El Carnestoltes es queda descansant 
i tots nosaltres a la rua anirem desfilant. 
  
 Ara les consignes us explicarem 
i haureu d’escoltar-les molt bé 
ja que sinó les vostres cares us pintarem!! 
  

El dimarts prepara-ho bé: Els experiments ens 
han fallat, i així ens hem quedat! 
Portarem el cap pintat ,una perruca o uns 
cabells esbojarrats. 
  
El dimecres és important portar una cosa que 
il·lumini, una llanterna, una bombeta dibuixada 
potser una idea molt brillant. 
  

Dijous si no vols patir  de vista cansada de tant 
investigar, prepara’t unes ulleres ben 
enlluernadores! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per acabar la setmana, 
sortirem amb moltes ganes, 
desfilant farem caravana, 
De la lluna fins l’escola! 
  
No us oblideu, 
que corri la veu, 
a les famílies assabenteu 
i amb el desig mai us quedeu! 
  
Nens i nenes, 
monitors i monitores, 
professors i professores. 
Us ha agradat? 
Perquè el rei Carnestoltes ja se’n va, 
però no us preocupeu, aviat tornarà! 
  
Aquestes paraules 
el Rei Carnestoltes ha dit 
i ara a tots i totes us toca obeir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Rei Carnestoltes, Rei dels Poca-soltes 
 

 


