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PREGÓ DE CARNESTOLTES
Benvinguts a tots i a totes
al regne dels poca-soltes.

El rei Carnestoltes ha arribat, ens ha despentinat
i la seva alegria ens ha encomanat.

Prepareu-vos tothom
per fer un bon enrenou.

(Aya, Núria i Nico)

La Cristina que és molt fina
recull pell de mandarina.
Amb l’ajuda de la Mar,

canten i ballen sense parar.
(Berta i Mariona)

A les formigues de P4
els agrada fer teatre.

Amb la Marta i la Laura de tutores,
comparteixen moltes hores.

(Xavi i Afrae)

La Sara, la Marta i els bombers són molt riallers,
i amb ells i elles, d’incendis no n’hi haurà més.

La Maria Àngels i els conills,
són uns llepafils.

(Enric i Jordina)

Amb l’Eva i les vaques,
les seves portes són molt maques.

Els pollets i la Glòria,
tenen molta eufòria.
(Gerard, Dani i Arnau)

A la Mònica i a les estrelles de mar,
els agrada molt ajudar.

La Marta i les seves meduses ens picaran,
i els dimonis sortiran.

(Kadija, Noa i Laia)

En Miquel i els seus meteorits
són molt divertits.

Els extraterrestres i l’Anna
busquen molta “jarana”.

(Rida, Roc i Martí)
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La Patrícia i les seves bèsties,

sortiran per menjar-se totes les restes.
La Nina cada dia es dutxa i es pentina,

i corrent arribaria fins a la Xina.
(Eduard, Izan i Dani Z.)

Amb els seus rínxols d’or,
l’Èric ens té robat el cor.

(Mohamed)

Amb els horaris d’en Patrick i l’Anna,
els embolics mai s’acaben.

(Pau R.)

Amb l’Encarna lesionada,
la Judith embarassada
i la Txell supervivent,

aquest curs l’estem vivint intensament.
(Marc Mt.)

Amb la Ruth de 6è B,
ens ho passem d’allò més bé.

Però ella sempre amb tot ordenat,
no hi haurà mai cap disbarat.

(Biel i Kai)

Amb les cançons i endevinalles de la Montse Calduch,
de colònies ens la volem endur.

(Marc Mz.)

Amb la Neus i la Maria,
parlem anglès cada dia.

Podríem anar a la Universitat
i també a un altre estat.

(Pol i Minerva)

Amb la Noe correm i ens posem forts,
i gràcies a ella sabem fer esport.

(Joana)

Amb l’Eli ens ho passem de peli,
i per la música està colada,

per això avui fem una batucada.
(Gala)
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Amb l’Ariadna de reforç,
ens ajuda a concentrar-nos i a treballar amb esforç.

(Aitana)

Gràcies a l’Irene d’acollida,
tots i totes ens podem comunicar i tenir una millor vida.

(Cristian)

Gràcies a en Jordi sortirem,
i al parc jugarem.

(June)

Gràcies a l’Imma vetlladora,
els i les mestres poden anar a l’hora.

(Martina)

Amb en Josep i la Montse Ferràs,
en aquesta escola gaudiràs.

De feina no te’n faltarà,
però puntual hauràs d’arribar.

(Roger i Quim)

Amb aquesta setmana plena d’emocions
i avui amb pijama com bons minyons,

ens acomiadem del Carnestoltes
i de tots i totes les poca-soltes!

(Pau I.)


