
 
PREGÓ DE SA MAJESTAT CARNESTOLTES  

Bon dia pocasoltes!  
Jo, 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.  

 
Encara que aquest any 

Ens han posat un parany 
I amb aquest maleit VIRUS 
Haurem de vigilar els riscos 

Us faig saber que ja he arribat  
i que l’avorriment s’ha acabat.  

Us porto el Carnaval  
perquè pugueu fer tanta gresca com cal.  

La disbauxa ja és aquí,  
anem-nos a divertir:  

amb distància i mascareta 
ens relaxarem una estoneta 
cantarem, ballarem i riurem,  

i 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 escoltin aquests disbarats.  

L’Anna sempre està contenta i amb els 
més petits de l’escola, se la veu molt 

valenta.  

L’Albert és el mestre més veterà i quan 
érem petits ens va ensenyar i ajudar. 

I de la Rafi que dir, una mestra adorable 
que a l’escola és indispensable, que amb 

la seva dolçor ens dóna a tots amor. 

La Glòria molt enfeinada està  ja que des 
de que va arribar, amb els nens de 1er 

molt cansada va. 

El Joan molt atabalat està, però amb 
aquesta setmana de disbauxa es relaxarà i 

molt bé s’ho passarà. 

El Corbi confinat pel COVID va estar, però 
la setmana de Carnaval va tornar, i és que 

molt el vam enyorar. 

La Núria molt amable i simpàtica és, però 
amb els de quart s’ho curra d’allò més bé. 

La Teresa sap cosir molt bé, però de 
vegades no sap que fer amb aquests 



alumnes de cinquè. 

I que dir del Salvador, ja que sense aquest 
professor i la seva simpatia , no sabríem 

fer ni una O. 

Agustina, sempre posant deures estàs i 
l’anglès no ens agrada pas, però amb tu 

molt bé estem i aprenem i disfrutem. 

La Mariona al lloc de la Montse està, 

 i d’allò més bé s’ho està passant. 

Miquel ets molt bo amb el futbol, però 
millor que el Messi... NO!!! 

Manuel el mestre de música ets i t’agrada 
molt l’anglès, 

 però vigila ja en fem quatre dies i no en 
volem pas fer més. 

Sílvia, t’has operat el peu i et trobem molt a 
faltar, 

 però cal anar a poc a poc perquè si no et 
pots tornar a lesionar. 

La Montse encara amb el COVID està 

 però molt aviat a l’escola tornarà. 

            I de la Mònica que n’hem dir? 



Sempre disposada a ajudar-nos  
perquè aprenguem a espabilar-nos!  

 

També m’han dit que al menjador 
sempre teniu un dinar molt bo. 

La Carme i la Montse us cuiden 
amb molta cura,  

menys quan per menjar hi ha 
verdura.  

Una pizza és molt millor i 
també un bon plat de 

macarrons. 
 

La Glòria ve poquet 
però amb tanta feina no té mai 

fred. 
 

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 sabates de colors diferents 

per anar ben mudadets. 
Dimarts un pijama portarem  

per estar ben calentets. 
Dimecres la roba dels nostres pares agafarem 

i ben guarnits anirem. 
Dijous, els nens de nenes i les nenes de nens vindran 

i molt bé s’ho passaran. 
Divendres a la tarda disfressats vindrem 

i molta gresca farem. 
 



 
 
 

Espero poder saludar  
a tothom qui em vingui a visitar i a l’entrada em podreu 

trobar. 

I l’any que ve si tot va bé 
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)  


