
    

    
 
 



Una recomanació, 
feu servir un accessori ... 

 

Vaig comprar-me unes pintures 
i em vaig fer un autoretrat… 

Tot cantant una cançó 
us explico un acudit … 

 
 
 
 

Allà dalt de la muntanya 
em vaig treure el barret … 

 
 
 
 
 

Llet , patates, sal, mantega 
i ja tens un bon puré 

 
 
 
 

La tieta de la Carme 
ara viu  davant d’un bar … 

 
 
 
 

Llet , patates, sal, mantega 
i ja tens un bon puré 

 
 
 
 

La tieta de la Carme 
ara viu  davant d’un bar … 

 
 
 
 

 
 



    

    
 
 



Vaig anar a Puigcerdà 
a pujar una muntanya … 

 
 
 
 
 

Vaig anar a l’Auditori 
a escoltar una bona orquestra … 

 
 
 
 
 

Escolteu amb atenció, 
una cosa us he de dir… 

Hola a tot jo em dic ___ 
i aquí estic improvisant … 

Jo ja estic acostumat 
de fer els deures cada dia … 

Cada dia al dematí 
canta el gall: Quiquiriquí!... 

Aquí a la nostra escola 
el Doctor Ferrer d’Artés … 

Cada dia al dematí, 
em desperto amb mal de cap … 

 

 
 



    

    
 
 



El meu avi  va anar a Cuba 
molt  li agrada viatjar … 

Macarrons, pa i hamburguesa 
tot això és el meu dinar … 

 

Jo ja estic atabalada, 
ja no sé què més cantar … 

 

No m’agraden les patates 
ni tampoc les cols de l’hort … 

Hi havia una vegada 
una nena molt petita… 

Senyor metge no estic bé 
em fa molt mal  a la cama … 

Aquest dissabte passat 
vaig anar a Montserrat … 

Una cosa jo us diré 
m’ha sortit un constipat … 

 
 



 

    

    
 



 

Ara jo us diré una cosa, 
la cançó que més m’agrada … 

Hi havia una vegada 
tres porquets i un gros llop … 

Vaig demanar a una noia 
si em volia fer un petó … 

Les cançons improvisades 
vergonya ens fan passar … 

Tres i tres i tres fan nou, 
i nou i tres en fan dotze … 

Avui hem treballat molt 
i ja tinc molt mal de cap … 

Aviat serà Nadal 
cantarem moltes cançons… 

A la classe de teatre 
jo m’ho passo molt, molt bé… 

 



 

    

    
 



Mates, llengua i naturals 
tot això he d’estudiar… 

Vaig anar a les Rebaixes 
aquelles del “Corte Inglés” 

Demà aniré a París 
marxaré al dematí… 

Un examen tinc demà 
per això he d’estudiar… 

Cada dia quan em llevo 
em menjo un entrepà… 

Una amiga del Marroc 
m’ha vingut a visitar… 

 
Quatre amigues hem trobat 

i he manar a berenar… 
 
 
 

Garrotins, nyacres, corrandes 
jo no paro de cantar… 

 
 

 



    

    
 
 



Una cosa us he de dir 
vinga tots a improvisar… 

Picasso era un pintor 
un pintor d’allò més bo… 

Jo vaig anar a no sé on 
em vaig trobar no sé qui… 

Els del CEIP Doctor Ferrer 
ens agrada improvisar… 

 
 
 
 
 
 

He vist la teva cosina 
que jugava a futbol… 

 
 
 
 
 
 

Li vaig dir al teu cosí 
que em portés un entrepà… 

Molt em costa improvisar, 
i molt m’hi he d’esforçar… 

Una matinada fresca 
vaig voler anar a caçar… 

 
 


