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EL PREGÓ
Benvingudes i benvinguts a
l’espectacle!
Pensàveu que aquest virus era un
obstacle?
Ja estic aquí de nou!
Majestuosa Reina de l’enrenou!

Enguany m’han encarregat un
objectiu:
que cada curs faci honor i mostri el
seu niu!
Coneixeré tots els secrets que teniu
amagadets?
No us preocupeu! Faré per l’escola
una volta a peu!

Decoreu ben maques les vostres
aules per quan passi a valorar-les.
Mostreu-me la vostra essència amb
qualsevol evidència.

Quin és el misteri del vostre
encanteri? Al Cicle Inicial ho faran
tot natural!
I sabeu com ens sorprendrà
primer?
Ensumeu bé, que ja olora des del
carrer!
Flors i violes i romaní, us volem
veure cantar des de bon matí.
I amb la flor nacional de la ginesta,
gaudirem plegats de la festa.
I de segon qui n’opina?
Preguntem als nens i nenes de
l’Alzina.
Que em podeu donar un aglà? Us
asseguro fer-vos ballar!
Ah! I si a vosaltres no us va bé...
Parlaré amb les companyes del
Garrofer.
No patiu quan salteu i balleu per les
butllofes! Agafeu seient i gaudiu
d’unes bones garrofes!

Atenció, atenció!
Demano una forta ovació!
Sabeu què tenim pel Cicle Mitjà?
Històries ben maques per explicar!

Mireu...Passava per tercer i he patit
un fotimer!
Des de la Pica d’Estats fins al
Puigmal i coronant els cims més
alts!
Voleu saber què amaga l’altre grup
sencer?
Us ofereixen tot el confort:
Benvingudes a l’aula Cavall Fort.
Coneixeu el seu mot? Els hi diuen
Ot el Bruixot!

A quart la recorden vestida de seda
quan llegeixen els versos de la seva
estimada Mercè Rodoreda.
Poesia o narrativa per imaginar i
pensar què explicaran
Les aventures extraordinàries d'en
Massagran.
Del bestiari popular també en
sentirem a parlar si ens creuem per
la vorera amb la bèstia Cuca fera.

Ep! Sembla ser que aquestes també
ens obriran el seu cor.
Endinsem-nos a l’interior del Cicle
Superior.
Contes i novel·les i poemes
musicats per conèixer uns alumnes
de cinquè ben espavilats.
De la Joana Raspall ens han parlat
per rememorar les grans obres que
ens ha deixat.
I d’una escapada al Pirineu, a la Pica
del Canigó i al Pedraforca hem vist
neu!

I aquests de sisè? Què volíeu saber?
Investigant i explorant heu anat
avançant!
Parleu-nos de l’origen de la vida i
de tot allò que del Joan Oró us
fascina.
L’Antàrtida? Ciència, recerca i vida!
Expliqueu-li al vostre veí qui era la
Josefina Castellví!
I si dels grecs i arqueologia voleu
saber, una visita obligada a
Empúries heu de fer!

Vet aquí que el meu passeig ja ha acabat!
I us haig de confessar que la vostra escola m’ha enamorat.
No perdeu mai la vostra identitat, i feu de la vostra història un món de
realitat!

Aquests dies per l’escola em veureu!
No ho oblideu: canteu, balleu i saludeu.

Una forta abraçada de la vostra estimada;
La reina del Carnestoltes emmascarada.

