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Avui el carnestoltes celebrem,  
originals i divertits ens disfressem. 

Aquesta setmana el rei Carnestoltes consignes ens ha manat,  
 amb pijama, ferits i de pares hem anat. 

 
La Sílvia de música una moto té 

i molt equipada ve. 
Moltes cançons aprenem  
i també la flauta toquem. 

 
Amb la Pepi ens revolucionem 

quan d’Espanya parlem. 
Quan ens fa Castellà 
a ratlla ens vol posar. 

 
Amb l’Albert Educació Física fem 

i molt bé ens ho passem. 
Amb les 5 voltes que a la pista cada dia fem, 

molt cansats acabem.  
 

La Montse molts llibres ens recomana, 
els llegim i li tornem al cap d’una setmana. 

La Margarita cada dia bon dia ens diu 
i amb la seva música ens somriu. 

 
Encara que ens retallin, continuarem sempre endavant. 

Encara que marxem, (Bisbat, Bisbat, Bisbat) aquesta escola recordarem. 
On anem? Tots cap al Bisbat, la millor de la ciutat. Escola Bisbat.cat 

 
El musical de Mama Mia amb la Núria Mora 

l’hem cantat tots alhora.  
Quan fem anglès 

el temps ens passa en un tres i no res.  
 

L’Anna als controls no ens deixa parlar 
perquè no vol que ens puguem copiar. 

Educació física amb ella fem 
i el nostre cos exercitem. 

 
Matemàtiques amb la Marta és divertit 

fins que ens fa un crit. 
Si tant bona mestra és 

que als exàmens ens posi un punt més. 
 

La Cristina s’enrotlla com una persiana 
 i ens posa deures cada setmana. 

Fent problemes ens encallem 
però imaginant coses els resolem. 

 
Amb la Marta Suana de directora, 
no deixem escapar ni una hora. 

La Txell té un nou despatx 
i de tants papers agafarà un empatx. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Encara que ens retallin, continuarem sempre endavant. 
Encara que marxem, (Bisbat, Bisbat, Bisbat) aquesta escola recordarem. 

On anem? Tots cap al Bisbat, la millor de la ciutat. Escola Bisbat.cat 
 

A Cicle Superior pissarres ens han posat 
i molt bé les hem aprofitat. 
Una pissarra digital tenim  
i amb ella ens divertim. 

 
Quan comencem a treballar, 

l’alarma es posa a sonar 
Al pati comencem a anar 

i triguem una estona en pujar. 
 

Al menjador bé ens ho passem 
però xerrem molt quan dinem. 
Molta estona d’esbarjo tenim 

i amb els companys ens divertim. 
 

A les entrades sempre hi ha aglomeracions 
 però ens calmem amb bones cançons. 

Pujar l’escala és complicat, 
 sobretot si al tercer pis estàs ubicat. 

 
Encara que ens retallin, continuarem sempre endavant. 

Encara que marxem, (Bisbat, Bisbat, Bisbat) aquesta escola recordarem. 
On anem? Tots cap al Bisbat, la millor de la ciutat. Escola Bisbat.cat 

 
Cada trimestre amb els fillols quedem  

i molts contes els expliquem. 
Al pati moltes vegades ens trobem 

i jocs ens inventem. 
 

A la cuina de casa preparem,  
els berenars que divendres venem. 

Per així de colònies poder anar  
i pocs diners haver de gastar. 

 
Si la independència volem guanyar, 
un referèndum haurem de convocar. 

Els catalans i catalanes votaran 
i la majoria decidiran. 

 
La crisi a tots ens perjudica 

i l’ensenyament molt complica. 
Per culpa de les retallades les escoles a trossos cauran 

 però ni el Mas ni el Rajoy ens ajudaran. 
 

Encara que ens retallin, continuarem sempre endavant. 
Encara que marxem, (Bisbat, Bisbat, Bisbat) aquesta escola recordarem. 

On anem? Tots cap al Bisbat, la millor de la ciutat. Escola Bisbat.cat 
 

Aquest pregó us hem llegit, 
i esperem que molt us hagueu divertit.  

 
 
 

Adéu-siau  
i feu molt de “sarau” 

 


