
PREGÓ CARNESTOLTES 2014-15 
 

Benvinguts i benvingudes a aquesta celebració. 
Els nens i nenes de sisè us llegirem el nostre pregó. 

 
Carnestoltes estem celebrant, 

calleu, calleu! Que no ho llegirem cridant!  
 

Els nens de P3,P4 i P5 
són molt eixerits i divertits 

 
Les joguines del pati hem de cuidar 

perquè sinó els de cicle inicial no podran jugar. 
 

A tercer amb la barreja de classes nous amics fareu,  
i a quart tots junts us divertireu.  

 
A Cicle Superior amb els netbooks hem de vigilar 

perquè sinó amb els nostres estalvis els haurem de pagar. 
 

Els nostres fillols són molt eixerits 
amb ells passem moments molt divertits. 

 
Els mestres i les mestres del Bisbat  

sempre seran els millors de la nostra ciutat. 
L’any vinent l’escola haurem deixat 

i el record de tots vosaltres ens haurem emportat. 
 

La Margarita cada matí “Bon dia” ens diu, 
i sempre ens dedica un somriure ben viu. 

 
La Rita és divertida 

i va molt ben vestida. 
 

Amb la Silvia Ibáñez des de cinquè ens divertim i aprenem 
i fins a finals de sisè ens la quedarem. 

 
Amb la Sílvia Martínez si no estudieu,  

prepareu-vos! Seriosos problemes tindreu. 
 

Els mestres i les mestres del Bisbat 
sempre seran els millors de la nostra ciutat. 

L’any vinent l’escola haurem deixat 
i el record de tots vosaltres ens haurem emportat. 

 
Els divendres a la tarda amb molta gana sortim  

i per un euro, els de sisè, berenar us oferim. 
 

Per les competències bàsiques hem d’estudiar, 
Buffff quin rotllo, volem anar a jugar! 

 
Fer els dossiers és un pal,  

perquè muntar l’índex és una feina bestial. 



 
Mestres! Els deures d’un dia per a l’altre no podeu posar 

perquè sinó la tele no podem mirar. 
 

Amb més temps heu d’avisar 
pels exàmens poder aprovar. 

 
Els mestres i les mestres del Bisbat 

sempre seran els millors de la nostra ciutat. 
L’any vinent l’escola haurem deixat 

i el record de tots vosaltres ens haurem emportat. 
 

El Bisbetó volen deixar d’imprimir  
I per un web ho volen substituir. 

 
Nosaltres baralles no volem 

i així l’escola millorarem. 
 

El menjar podrien variar 
i més pizza haurien de posar. 

 
Les brosses del pati no has d’alimentar, 
perquè el teu esmorzar t’has de menjar. 

 
I ara que el pregó hem acabat, 

Aquest cap de setmana divertiu-vos i no feu bondat. 
Visca Carnestoltes 

Tothom a ballar i a fer voltes! 
 
 
 
 
 


