
PREGÓ DE CARNESTOLTES 

 

BON DIA A TOTHOM !! 

M’ha costat d’arribar 

i no perquè el camí fos llarg 

si no perquè feia fred i no em volia llevar. 

 

Sembla que fos ahir 

però un any ha passat, 

el carnaval ja ha arribat 

i és hora de gaudir. 

 

Sóc el rei Carnestoltes 

el rei dels poca-soltes, 

i us vull comunicar 

que l’ordre i la disciplina 

en aquesta escola s’han acabat. 

 

Aquesta setmana a l’escola 

farem gresca i xerinola, 

així doncs a qui us agradi estudiar 

aquests dies us haureu d’aguantar. 

 

Ballarem, cantarem i riurem 

i molt bé ens ho passarem. 

Petits i grans 

poseu-vos ben elegants! 

Gaudiu i feu tabola 

una estona cada dia a l’escola! 

 

Atenció!!!! 

Vau rebre la meva carta? 

Heu obeït les meves ordres? 

Doncs si és així 

tots podeu aplaudir!!! 

 

A continuació els vostres companys i companyes de sisè us faran riure “ a tutiplén ”. 

 



Escolteu-los bé perquè de tots el mestres alguna cosa han de dir................... 

 

Les tutores d’infantil 

sempre han d’estar al fil. 

Perquè si un crida i l’altre s’enfila 

atentes han d’estar tot el dia!!. 

 

En pujar a cicle inicial.... 

Qui són els mestres de C.I. ? 

- L’Esther una mestra molt pacient. 

- Yolanda i Lourdes: a segon les trobaràs i una bona classe et faran. 

- La Nausica: a la seva classe o ho trobes tot o no trobes res. 

- La Ció: a la seva classe d’un en un entrarem o si no fora ens quedarem. 

- Jose: si amb ell vols xerrar, una bona cadira t’hauràs d’agafar. 

- Magda i Mònica: a la seva classe pujaràs i si et portes bé una medalla et donaran. 

 

Passem a cicle mitjà.... 

Qui són els mestres de C.M.? 

- Juanjo: a tercer A  està i si se t’espatlla l’ordinador  a la seva classe l’hauràs 
d’anar a buscar. 

- Isa: aquest any es casarà i de viatge de nuvis ens portarà. A què sí??? 

- Maria: aquest any ha arribat i amb un accent català el castellà ens fa. 

- Rosa Mª: quan la campaneta comenci a sonar, hauràs de callar. 

- Montse: en llengua catalana un excel·lent trauràs  i la vida d’en Martí Pol et 
sabràs. 

- La Vanessa: amb la seva alegria ha arribat i la cistella s’ha emportat. 

- Isabel (Teacher): La teacher molt maca és, però quan crida i s’enfada, a tots ens 
maxaca. 

 

Amb les mestres d’especial 

molt motivat sortiràs 

perquè si no, a casa et trucaran 

i un informe et faran. 

 

Cicle superior.....anem a per ells!!! 

 

Maria: l’any vinent es jubilarà 

i de vacances tot l’any estarà 

i una bona àvia serà. 



 

Albert: Si amb l’Albert ens toquem la pera 

Una bona bronca ens espera! 

Però no tot és dolent! 

Si volem comparar a l’Albert 

Amb Teresa de Calcuta ho farem! 

Perquè el material ens deixarà 

I el cap s’agafarà. 

 

Maria: la Maria de sisè fa uns dies que va marxar i un altre cop al “barbes” ens haurem 
d’acostumar! 

 

Vanessa: La Vanessa de cinquè 

ja voldria veure el Simon per aquí. 

No pateixis, dona, que el temps vola 

I aviat serà així! 

 

Joaquin: Amb el Joaquim cal anar amb compte 

ja que molt bon noi sembla, però 

si no el vigiles de prop i si et descuides una miqueta 

ve pel darrera i et tomba. 

 

Trobo a faltar entre el grans 

un dels mestres veterans. 

Francesc, posa’t bé aviat 

que et volem al nostre costat! 

 

L’Ester a la nostra classe va aterrar, 

d’això sembla que fos ahir, però el temps ràpid ha passat i ara ja, ens hem acostumat 

 

Lioba: Amb ella molt d’anglès aprenem, 

però quan s’enfada 

al pati dels petits ens trasllada 

 

Amiel:  L’Amiel a més de professor 

és un coordinador molt marxós que 

igual et munta una reunió 

que et balla un xarleston. 

 



Fernando: El Fernando una oïda molt bona té, 

però si li contestes, 

prepara’t per a una de les seves tempestes. 

I no facis una rialla 

si no et clavarà la mirada! 

 

 

De l’Oscar i La Neus quelcom us diré: 

Oscar: des que l’Oscar va arribar, l’escola va endreçar. 

 

Neus: Amb la seva bellesa i simpatia ens alegra els papers cada dia 

 

I de l’Equip Directiu què diré? 

Doncs que tenim un Equip Directiu molt potent. 

Tant és així què, 

si fos una taca, sí, sí, ho heu entès bé, això que és fa a la roba, 

no marxaria amb cap detergent! 

 

Ara que ja ho he dit tot m’acomiado  
i us dono a tots permís 

per fer gresca sense avís  
mentre jo per aquest món m’instal·lo!!! 

 

I ... si em voleu escoltar, 

un consell us vull donar: 

carregueu be la bateria 

per no quedar-vos sense energia! 

gaudiu del passeig,la truita aneu a menjar, 

i no oblideu que demà 

disfressats de “despistats” haureu d’anar 

 

i també us vull desitjar 

Bon profit i bon carnaval! 

 

Adéu i que vagi bé 

I fins l’any que ve, 

que tan si fa sol, plou o neva, 

de segur que tornaré!!!  

 


