
 

 

Bon dia !!    

Benvinguts, un any més, 

nens i nenes, senyores i senyors 

Carnestoltes i Carnestoltina ja som aquí, 

tota una setmana per divertir. 

Ell és en Carnestoltes, amorós, 

un home molt graciós. 

Jo sóc la Carnestoltina, 

la reina més fina. 

Abans de venir hem anat al “Miguelín”  

a fer un mos, 

per això ell té el cap tan gros. 

Ara està molt content, 

té descansada la ment! 

Esteu preparats per a les diversions? 

 

La gresca ha de començar     

si esteu cansats d’estudiar. 

Escolteu amb atenció el que us diré 

si us ho voleu passar d’allò més bé. 

 

Aquesta setmana a l’escola     

farem gresca i xerinola. 

Perquè ell és el rei Carnestoltes, 

el patró dels poca-soltes. 

 

Us portem 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, 

I la gresca ha de començar 

si esteu cansats d’estudiar. 

Pareu molta atenció 

perquè comença aquest sermó. 

 

La Sara amb la melena,  

Sembla un lleó  



Els nens i nenes de P3 

 se la miren i no tenen por. 

 

Rafi, tu sempre guardes  

trossets de pastissets 

pels teus petits  

i ells n’estan ben satisfets! 

 

Ai! Anna, Anneta,  

amb tanta musiqueta  

els alumnes de 6è no sabem que fer 

per això els nens P5 i 1er 

es diverteixen d’allò més bé 

 

L’Albert amb els de 1r  

està ben satisfet  

en té un parell  

que el tenen ben distret. 

 

El Joan té uns bons minyons 

que llegeixen com canons, 

els de 6è els fan de padrins 

i aprenen a llegir com bons veïns. 

 

Ai! Núria, Nurieta, que fent d’Azucena  

Fas que els alumnes es portin tan bé 

 com una magdalena. 

 

Amb el Corbi tenim un gran professor,  

que com a futbolista és el millor, 

té una classe molt eixerida  

que estudia molt i és esportista. 

 

Ah! Salva, Salvador  

Quantes vegades ens hauràs renyat? 

No et volem veure enfadat,  

 però en el fons Salvador,  

ets un bon professor.  

 

I de la Teresita que hem de dir?    

Llibres i llibres li agrada llegir, 

per això parla sempre tan de pressa! 

Escolta Teresa, ja ens tens ben agobiats, 

Saps que? Volem descansar! 

 

L’Isidro amb el seu accent valencià    



diu que a València també es parla el català. 

A l’escola és el comodí 

I el fan anar de Castelló fins aquí. 

 

Amb tanta Musica i   

tanta Alcaldia miro l’Instagram  

i el Manuel sempre està al dia. 

No sé com t’ho  fas 

per saber allà on estàs!!! 

  

Agustina  

Sempre ens fas sortir tard, 

Però així aprenem de veritat. 

Però algun dia, tingues pietat. 

 

La Montse com a secretaria  

hi ha dies que no baixa 

cuida dels nens petits  

i els porta a l’escola ben contents 

per a que els vegi tota la gent. 

 

I de la Sílvia que hem de dir 

Que amb tant d’esport, 

Tenim moltes ganes de dormir. 

 

I la Glòria d’administrativa,   

té una vida tranquil·la. 

Quina sort, 

perquè amb la Sílvia, 

 Es fan una bona companyia! 

 

Mònica, sempre estàs treballant    

i als que més ho necessiten, ajudant. 

Però amb una filla i un fill, 

Com t’ho fas per pensar tant? 

                   

               La Maite bona persona és 

                   quan s’ho passa d’allò més bé. 

              Amb l’Àlex  contenta deu estar 

              Perquè no paren de jugar. 

                       

                                              També m’han dit que al menjador  

sempre teniu un dinar molt bo. 

Si us volen donar verdura, 

no en mengeu, 

que us quedarà la closca dura!. 



És millor per una “pizza” començar 

i amb un gelat acabar. 

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: 

 

Dilluns treu el peu del llit, 

i amb pijama vine vestit 

 

Dimarts, Quina bogeria!  

l’escola sembla una perruqueria. 

 

Dimecres encara que faci frescor,  

posa’t el banyador 

 

Dijous per anar ben calent  

en cada peu un mitjó que sigui ben diferent. 

 

Divendres, vine com vulguis i  

porta la disfressa que vulguis 

  

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 divendres que ve. 

Espero poder saludar 

a tothom qui em vingui a visitar. 

 

Que comenci la festa!  

Que comenci el Carnaval! 

Que comenci la gresca 

i el terrabastall! 

                                        Signat, 

                                                 Sa Majestat Carnestoltes 

El Pla del Penedès, 14 de febrer del 2020 


