PREGÓ CARNESTOLTES 2016
Escolteu bé, el pregó del Bisbat està a punt de començar,
i tots i totes molt atents haureu d’estar.

Noms a totes les classes hem posat,
i mireu que bé ens han quedat.

A Infantil fa molts anys que anàvem
i de deures no ens en posaven.

A cicle inicial no només heu de jugar,
sinó també aprendre a treballar.

Si a cicle mitjà esteu farts d’estudiar,
apagueu el cervell i aneu a jugar.

Alumnes de 5è, aquest any molt haureu d’estudiar
per l’any que ve les competències bàsiques aprovar.

Per ser un molt bon padrí,
molts contes als fillols hauràs de llegir.

A l’institut no volem anar,
els amics no volem deixar.

A la Margarita si us plau li has de demanar
perquè una fotocòpia et pugui donar.

La Marta molt ha de cridar
per fer-nos callar.

Sabem que la Sílvia, la informàtica de l ‘escola és,
però home, no ens la robeu mai més!!

Amb l’Albert molt bé ens ho passem
i amb ell l’escola acabarem.

A l’institut no volem anar,
els mestres no volem abandonar

Llegir un llibre de la biblioteca d’aula amb molta emoció
et fa tenir molta imaginació.

Si voleu que aquest curs el llibre de Wonder acabem,
més estones per llegir-lo necessitem.

Escales mecàniques ens heu de posar,
perquè els de cinquè i sisè ens fem un fart de pujar.

Si l’agenda plena de deures està
potser una falta et caurà.

A l’institut no volem anar,
perquè d’hora no ens volem llevar.

Al pati molt poca estona tenim
i a la classe molt ens avorrim.

A l’hora del menjador entre els balls, el teatre i el menjar
no ens deixeu jugar! Nosaltres volem marxar!

Amb els pares, berenars cada setmana venem,
i amb els diners recollits de viatge anirem.

Si a colònies vols anar
molt bé t’hauràs de portar.

A l’institut no volem anar,
perquè al Bisbat ens volem quedar.

I ara que tot just el pregó us acabem de recitar,
vinga, som-hi, a l’escola hem de tornar!

Alumnes de 6è (Cracks, Incompresos i Hackers)

