
PREGÓ DE CARNESTOLTES 2007 
 

Bona tarda Campions! 
Esteu preparats per a la diversió ? 
Aquí i ara a l’escola, 
Farem gresca i xerinola. 
 
Si us agrada ser esbojarrats 
Porteu els cabells pintats. 
I si voleu més diversió. 
Feu el bo i millor. 
 
Amb les mestres i els mestres ens ficarem 
perquè ho mana el Carnestoltes 
i amb molt d’estima ho farem 
perquè no som poca-soltes. 
 
La Senyoreta Elena ha estat molt “lista” 
perquè s’ha operat de la vista; 
amb un resultat asombrós, 
ja que veu més que un ós. 
 
La Senyoreta Olga aquí està 
i molta feina ens posarà 
però avui que és Carnaval 
amb nosaltres ballarà. 
 
La Senyoreta Belén sempre està treballant 
i mai no la veiem descansant 
amb els de primer hauràs d’estar 
per poder-los ensenyar. 
 
El profe “Xisco” que és molt agradable 
es converteix en insuportable, 
perquè ens posa tot de feina 
tant pel rei com per la reina. 
 
Amb la Senyoreta Montse anem a ballar 
perquè avui és dia de gresca 
també l’agrada cantar 
i muntarem una gran festa. 
 
La Senyoreta Gemma ens diu:  
“Ja ha arribat en Carnestoltes” 
ens mira i se’n riu, 
“de disfresses en tindreu moltes” 
 
Diem a la Senyoreta Francesca 
que volem estar sempre de gresca 
així que cantant i ballant, 
anirem cada dia al camp. 
 

Sempre es dutxa amb molt de gel 
la senyoreta Anabell 
i li encanta el pernil 
des que està a Infantil 
 
El Director Juan José és bona persona 
i li donem l’enhorabona 
per fer tant especial 
al Centre Educatiu FAX 
 
La Senyoreta Asunció  
fa de les classes una diversió. 
Ens ensenya anglès atentament 
per poder parlar amb molta gent. 
 
La Senyoreta Lidia, sempre treballant. 
Ni un minut per descansar, 
ara que és Carnaval 
tot el dia de festa estarà. 
 
La Senyoreta Dolors, 
li agrada molt ballar 
li agrada tant que, 
no por estar sense Carnaval. 
 
Per l’Esther, la secretaria, 
li farem una gran rima 
però com no coneixem cap ària 
li preguntarem a sa cosina. 
 
La senyoreta Anna és molt exigent 
però ajuda molt la gent 
també castiga i esbronca  als nens 
però els perdona en un moment. 
 
Al curs quart ens trobem 
a la senyoreta Isabel 
que ara en Carnaval 
ens deixarà jugar i cantar. 
 
Amb la senyoreta Adela i els de sisè 
en el pati ens trobarem 
i al Carnestoltes de febrer 
sense cura mantejarem. 
 
Que comenci la festa ! 
Que comenci el Carnaval ! 
Que comenci la gresca, 
i el terrabastall !! 
 
Alumnes de cinquè curs 
 


