
Per Carnestoltes molt bé ens ho passem 

perquè ens disfressem del que volem. 

 

La Montse s’ha jubilat, 

i molt tristos ens hem quedat. 

 

Els mestres de pràctiques molt ens han ajudat,  

i amb nosaltres han jugat. 

 

El Laure és un mestre nou 

és divertit i mola un ou. 

 

Si la Sílvia tan bona mestra és 

que no ens posi deures mai més. 

 

Amb la Marta molt bé ens ho passem 

però la panxa mai ens rasquem. 

 

Volem ESO al Bisbat per no haver de marxar 

i un institut no haver de buscar. 

Si teniu un familiar que una escola vol trobar 

envieu-lo al Bisbat que el volem matricular. 

Per més diners poder aconseguir 

i la ESO així construir. 

 

Els nens i nenes de P3, P4 i P5 són petits 

però també els més divertits. 

 

Els nens i nenes de Cicle Inicial 

llegim i escrivim genial. 

 

A Cicle Mitjà les taules hauràs d’estudiar 

sinó les mestres no et deixaran anar a jugar.  

 

A Cicle Superior junts investiguem 

i dels companys aprenem. 

 

Volem ESO al Bisbat per no haver de marxar 

i un institut no haver de buscar. 

Si teniu un familiar que una escola vol trobar 

envieu-lo al Bisbat que el volem matricular. 

Per més diners poder aconseguir 

i la ESO així construir. 

 

Les pissarres digitals hem de cuidar 

perquè ens agraden molt i han de durar. 



 

Amb el menjar del menjador hem d’espavilar, 

si volem sortir a jugar. 

 

Només mitja de pati ens han posat 

i en canvi de deures s’han passat. 

 

El pati ara és avorrit 

però el Ping-pong el faria divertit. 

 

Durant tota la setmana nerviosos esperem 

perquè el divendres pastissos i donuts menjarem. 

 

Gràcies als pares i mares a Cala Montjoi anirem 

i així quatre dies tranquils els deixarem. 

 

Volem ESO al Bisbat per no haver de marxar 

i un institut no haver de buscar. 

Si teniu un familiar que una escola vol trobar 

envieu-lo al Bisbat que el volem matricular. 

Per més diners poder aconseguir 

i la ESO així construir. 

 

Patinets volem portar 

per així poder-nos motivar. 

 

A Cicle Superior només 16 netbooks tenim 

i van tan lents que ens adormim. 

 

Els lavabos fastigosos estan 

però les senyores de la neteja ben bé que ho fan. 

 

Wert amb tu estem enfadats, 

la nostra llengua és el català. 

 

Català i castellà molt bé sabem parlar 

i tu no ets ningú per discriminar. 

 

L’escola trobarem a faltar, 

és broma, tenim ganes de marxar. 

 

Prepareu-vos els de cinquè per l’any que ve 

que el pregó haureu de fer. 

 

I durant aquest cap de setmana sigueu poca-soltes. 

nens i nenes, visca el Carnestoltes! 
 

ESCOLA BISBAT D’ÈGARA 

Nens i nenes de 6è 


