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TESTAMENT CARNESTOLTES 2018 

Nois i noies, mestres de l’escola, públic en general, una mala notícia 
us he de dir i és que el rei Carnestoltes acaba de morir. 
Un testament ens ha deixat 
i prepareu-vos perquè aquest any molts bitcoins havia acumulat.   
Ara us el llegiré  
i heu d’escoltar molt bé.  
 

Per als alumnes de P3 potser no els regalaré res…   

Que és broma! els hi regalaré pilotes de goma. 

 

Per la Senyoreta Olga Lazcano 

una foto amb Cristiano. 

 

Per als nens i nenes de P4  

unes entrades per anar al teatre. 

 

Per a Montse Serra Roger 

una caixa de Ferrero Rocher.  

 

Per a Mª José Cervelló 

un cistell amb un rovelló 

que li farà molta il·lusió. 

 

Per als de P5 puc deixar 

unes canyes per anar a pescar. 

 

Per a la senyoreta Marta 

unes vacances perquè dels xiquets està farta. 

 

Per a Laura Rofes Bagés 
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premi a la mestra del mes. 

 

I als alumnes de primer... 

què els podria deixar? 

Doncs, molts llibres i una pista per ballar. 

 

I li deixo a Núria, la seva senyoreta , 

una gran bicicleta.  

 

Per als nens de segon, 

els deixaré un gran “camión”. 

 

I per a la senyoreta Ascen Martí, 

una vida sense aixecar-se prompte pel matí.  

 

Als de tercer, com que s’han portat tan bé, 

un Nissan GT-R, els deixaré.  

 

Per al mestre Miquel Segura, 

una poma ben dura. 

 

Per a la senyoreta Elena, 

una entrada per a la “berbena”. 

 

Als de 4t, a un campus de futbol els apuntaré, 

perquè juguin bé contra els de sisè. 

 

Per al mestre Ferran,  

un Lamborgini bastant gran. 

 

Als de 5è un manual deixaré ,  
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perquè aprenguin a portar-se bé. 

 

I a Òscar, el seu mestre,  

unes vacances pel que queda del trimestre. 

 

A la senyoreta Sandra,  

un vol a las Maldivas li pagaré, 

perquè de mestra fa molt bé. 

 

Als alumnes de sisè 

molta sort per l’any que ve. 

I com que són els més grans de l’escola 

unes patates amb coca-cola o un viatge Bora-bora. 

 

Per a Rosa Roma 

un llapis amb goma. 

 

Per a la senyoreta Remei Joseantonio Buenavista 

una foto amb un tennista. 

 

Per a la senyoreta Fani de religió 

un super viatge amb avió. 

 

Per a la senyoreta Remei Moreno 

un camió ple de Kinder Bueno. 

 
A senyoreta Laura Jover  

li vull deixar un micro per cantar bé.  

  

Per a la senyoreta Raquel Sánchez 

la moto de Marc Márquez.  
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I al vostre director Joan-Ramon 

la millor jubilació del món.  

Però res de descansar  

perquè a totes les festes d’Speaker ha d’estar. 

 

I a la teacher Montse Solé 

dos bitcoins li deixaré. 

Contenta, nooo..? 

 

I per al mestre Josep Albiac 

un arc i un llimac. 

 

Per a la secre Jésica Delgado 

un viatge a Colorado. 

 

I a l’informàtic Jordi Company 

unes vacances per tot l’any. 

 

I per a tots els monitors i monitores del menjador  

un viatge al Salvador.  

 

Per al mestre Àngel de l’EAP  
un mocador pel cap. 

 

Per a tots els pares i mares que han fet les disfresses 
tindran moltes sorpreses. 

 

Per a les de la neteja i Mari 

(que treballen moooolt) 

un viatge amb Safari.  

   

I fins aquí el fantàstic testament de Carnestoltes 
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el rei dels poca-soltes.  

Ja s’ha acabat la gresca, 

ara comença la Quaresma. 

Així que a portar-se bé 

i ens veiem l’any que ve.  

 

 


