
	

PREGÓ DE LA FESTA DE CARNAVAL 
2018 

 

Atenció nenes i nens, 

mestres i companys 

perquè el rei Carnestoltes  

-el rei dels poca-soltes-  

a l’escola l’Estel ja ha arribat. 

Que comenci la gresca 

perquè ja és un nou any!!! 

La diversió sense fi ha arribat 

i l’avorriment ha marxat. 

 

 

Sí, els deures ordeno: 

per fi s’han acabat 

i l’agenda per la finestra ja pots llençar. 

Ara tothom ha d’anar disfressat  

i les meves ordres heu de respectar. 

 

Si un incendi ha de passar 

o un gat a la branca s’ha enfilat 

no patiu, perquè els bombers de P-3 ho resoldran. 

 

 



 

Ai les formigues de P-4 a la festa s’han apuntat 

S’enfilen amunt i avall 

però si no sabeu on són  

busqueu-les dins del seu cau. 

 

Les marietes de P-5, ai tan boniquetes 

Un desig han demanat: 

l’any vinent la primària començaran.  

 

L’Arc de Sant Martí a primer sortirà 

i molta alegria ens donaran 

perquè són dies molt especials 

i els colors a tothom agradaran. 

 

A segon amb els egipcis hem topat. 

Aneu en compte no us atrapin  

doncs les mòmies amb benes 

us embolicaran. 

 

Els de tercer ben abrigats aniran 

doncs allà on trepitgin 

el Xaloc poderós bufarà. 

 

I si la Tramuntana gelosa arriba 

empentada pels de quart 

amagueu-vos, perquè us arrossegarà. 



 

Ai carai, si el mòbil s’ha trencat,  

o l’altaveu s’ha espatllat, no patiu  

perquè els tecnòlegs de cinquè l’han reparat. 

 

Una aplicació m’he descarregat 

i la pel·lícula de sisè he editat. 

Mira per aquí mira per allà  

que la màgia del cinema ens ha encisat. 

 

I per acabar: si voleu ser-me fidel  

les normes heu de fer.	 

Escolteu-me doncs badocs: 

 

Dimarts: un bigoti ben polit heu de dur. 

Dimecres: les sabates disfressades han d’estar. 

Dijous: les ferides amb benes i tiretes cal 
portar. 

Perquè ho mano jo, el rei Carnestoltes 

  i res més s´ho val!!! 

  Que comenci la gresca!!!!  

 

  Visca el Rei Carnestoltes 

   i que comenci la festa !!! 

 

    

  


