
PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES 

 

Bon dia pocasoltes! 

Sóc el rei Carnestoltes!! 

Abans de venir he fet un mos, 

per això tinc el cap tan gros. 

Ara estic molt content, 

tinc descansada la ment! 

 

Aquesta setmana a l’escola 

farem gresca i xerinola. 

Perquè jo sóc el rei Carnestoltes, 

el patró dels pocasoltes. 

 

Us faig saber que ja he arribat 

i que l’avorriment s’ha acabat. 

 

Us porto el Carnaval 

perquè pugueu fer gresca com cal. 

 

La disbauxa ja és aquí, 

anem-nos a divertir: 

cantarem, ballarem, riurem, 

d’allò més bé ens ho passarem, 

 

Escolteu amb atenció el que us diré 

si us ho voleu passar d’allò més bé. 

Pareu molta atenció 

perquè comença aquest pregó. 

 

Els mestres, que no estiguin tan enfeinats 

i que surtin a fer disbarats. 

 

La Glòria té molta sort 

de viure davant on treballa, 

podria penjar una corriola 

i amb un salt estaria a l’escola. 

 



La Maite a l’escola ve, 

però no sap ben bé què fer. 

Avui salta, canta i riu 

que és el Carnestoltes qui t´ho diu. 

 

Ui! Quin estrés 

amb aquests nens de P3 

i és que tenen tanta energia 

que porten les piles posades tot el dia. 

Sort que la Rafi és molt tranquil·la! 

 

L’Albert va molt atabalat 

amb la classe que li ha tocat. 

Els nens i nenes de P4 juguen sense parar 

i no el deixen descansar! 

 

Els alumnes de P5 

tenen a la Marga sorpresa, 

i és que es porten tan bé... 

que a les aules dels grans 

vindran el curs que ve. 

 

Ara és el torn de l’Agustina, 

Ep! L’orella afina... 

I és que ... Agustineta, 

no et facis la despistadeta, 

pensa amb el cap... 

i no ens facis sortir tan tard! 

 

La classe de primer, 

és una mica entremaliada 

i la Noèlia està una mica enfadada. 

Però ara que ha arribat el Carnestoltes, 

al pati els farà donar cent voltes. 

 

Els valents de segon, 

es creuen els reis del món. 

No paren de fer disbarats, 

i al passadís sempre n’hi ha de castigats! 



El Manuel i la Lara no descansaran 

fins que els acabin dominant! 

 

Els nens i nenes de tercer, formen un equip, 

pels germans Corbi dirigit, 

els entrenen el cos i la ment, 

i no ho fan gens malament! 

 

 La Núria porta de cap,  

a la classe de quart. 

No para de preguntar 

les taules de multiplicar. 

Les divisions .... vinga practicar. 

I quan tenen temps per jugar? 

 

Alerta Manuel!, 

 que de tu també volem parlar, 

perquè la música ens fas. 

Ets un mestre tot terreny, 

cantes amunt, amunt...! 

toques el piano d’allò més bé 

i de tutor també n’has de fer. 

Per això a la Xina te’n vas anar 

per a poder desconnectar! 

 

I de la Mònica que n’hem de dir? 

Sempre disposada a ajudar, 

de classe en classe va 

perquè aprenguem a estudiar. 

Ens agradaria molt veure-la jugar! 

 

La Teresa fa curses cada matí 

i arriba puntual al seu destí. 

Propera parada: 

l’entrada. 

Li agrada molt cosir 

i a la seva classe els fa enfilar 

per a poder entrar, 

però ells no paren de bellugar! 



 

La Sílvia sempre es transforma: 

El matí ve amb roba d’esport, 

ens fa córrer i ens passa la son de cop. 

I a la tarda ve ben mudada, 

per ser una directora sèria i educada. 

Quina feinada!! 

 

Els de Cicle Superior 

són el bo i millor. 

Però no us desanimeu 

que ja hi arribareu!. 

A la Neus porten de cap, 

són els més grans de l’escola 

i sempre fan xerinola. 

Aquest any ja marxaran 

i us enyoraran. 

 

També m’han dit que al menjador 

sempre teniu un dinar molt bo. 

La Carme i la Montse us cuiden  

amb molta cura, 

però si us volen donar verdura, 

no en mengeu, 

que us quedarà la closca dura!. 

És millor per una “pizza” començar 

i amb un “bollicao” acabar. 

 

El Carnestoltes em diu 

que troba a faltar unes mestres... 

la Montse, l’Anna i l’Adela  

i que no sap on són. 

Jo crec que estan ... viatjant  

per tot el món. 

 

Els problemes per uns dies oblidarem 

i tots millor viurem. 

Carnestoltes ja és aquí 

per fer-nos divertir. 



En Carnestoltes ha arribat 

i unes penyores ens ha deixat: 

El dilluns hem de portar, 

amb una sabata diferent a cada peu, 

però compte... no ens entrebanquem! 

 

El dimarts hem de venir  

amb un pentinat ben original, 

cues, trenes, crestes...tot s’hi val! 

 

El dimecres aquí a l’escola, 

farem festa de pijames! 

Quan et llevis al matí, 

ja no et caldrà vestir!!! 

 

El dijous us mano anar al bosc a esmorzar 

i amb un mocador al coll haurem d’anar. 

A la tarda, 

ens disfressarem 

i les nostres disfresses lluirem. 

 i potser algun premi tindrem. 

  

Adéu-siau a totes i a tots, 

se m’estan acabant els mots. 

Se’n va el Carnestoltes 

donant voltes i més voltes. 

 

Al vestíbul estaré 

fins aquest dijous que ve. 

Espero poder saludar 

a tothom qui em vingui a visitar. 

 

I l’any que ve 

tots saltarem, donarem voltes i cantarem. 

torna, torna Carnestoltes. 

I jo segur que tornaré 

perquè tinc més bromes per fer 

i ens ho tornarem a passar d’allò més bé. 



 

Que comenci la festa! 

Que comenci el Carnaval! 

Que comenci la gresca 

i el terrabastall! 

                              

                            FIRMAT: ”EL CARNESTOLTES”                                                                

(gran senyor dels pocasoltes)                                                      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


