
La Montsant 
lletra: mestres i alumnes de l’escola 

Em desperto al matí
amb ganes de veure
els meus amics,  somriures!
Tinc ganes de poder arribar… a l’escola
 
A l’Escola Montsant
cantem, ballem i ens divertim,
pintem el món de molts colors,
fent passes de gegants… per fer-nos grans."
 
La Montsant,
el nostre pati no és petit ni gran
i s’omple ràpid de molts nens jugant,
quan el timbre ja ha sonat
ens ‘nem trobant...
 
a la Montsant,
és l’escola on m’estic fent gran
omplint el cor de tots els bons instants,
que he passat amb els companys
i a mi m’encanta.
 
Hem de fer tots un projecte
amb el meu equip i els mestres.
Serà un treball perfecte
si tots hi col·laborem.
 
Hi ha moltes coses interessants
Que tots volem conèixer
Per aprendre i saber-ne més. Aìxò és
La nostra escola
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a la Montsant,
una escola per tenir amistats,
aprendre junts,
aprendre a viure,
pares, mestres i companys...
i a mi m’encanta.
 

La Montsant,
una escola per tenir amistats,
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Tot i ser molt diferents
ens uneix la Nostra llengua,
una llengua molt bonica
i especial, el català.
 
La Montsant, portem la veu a
tot arreu, amb les paraules dels infants,
són els nostres Portaveeeeeus
 
La Montsant és plena d’aventures
i mil contes per explicar.
Aquí segur que els trobaràs!!
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A la Montsant,
és l’escola on m’estic fent gran
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Em desperto al matí
amb ganes de veure
els meus amics,  somriures!
Tinc ganes de poder arribar… a l’escola
 
Amb el meu llapis dibuixo
el somriure d’un amic,
pinto de colors de pau
els teus somnis més bonics
 
La Montsant,
és l’escola on m’estic fent gran
omplint el cor de tots els bons instants,
que he passat amb els companys
I  a mi m’encanta


