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1. ELS PICAPEDRA 
 

(“Iabadabaduuu”) 

Són els Picapedra, 

de l'edat de pedra, els més moderns. 

Són del poble de Rocadura 

i tothom els coneix pels seus fets. 

Tornen, són els teus amics d'abans, 

sempre són els més originals.      

 x2 

 

 

Són els Picapedra ; 

"Shabadabaduba" 

t'ho passaràs molt bé. 

(“Iabadabaduuu”) 

2. VERANO AZUL 
Xiulant 

3. BARRIO SÉSAMO 
La-la-la... 

4. INDIANA JONES 
(RES) 

5. LES TORTUGUES NINJA 
 

Són les fabuloses tortugues ninja x3 

Herois de mitja closca, els més forts! 

 

Són els lluitadors més temibles 

són les fabuloses tortugues ninja 

Són herois de mitja closca i són sensibles 

són les fabuloses tortugues ninja 

Quan ataca el malvat Trinxan 

les tortugues van, endavant! 

 

Són les fabuloses tortugues ninja x2 

 

El Stallico els va ensenyar a ser ninjes 

són les fabuloses tortugues ninja 

En Leonardo va al davant té una màquina 
especial 

són les fabuloses tortugues ninja 

En Rafael és modern, però vulgar 

al Michelangelo li agrada ballar 

 

Són les fabuloses tortugues ninja x3 

Herois de mitja closca, els més forts! 

 



6. L’INSPECTOR GADGET 
 

Ei, aquí qui hi ha? 

Inspector Gadget 

Ei, malament rai... 

Uh, uh... 

Hola, sóc aquí! 

Inspector Gadget 

 

Iep! Aquest sóc jo! 

Inspector Gadget 

Això és tenir sort... 

Uh, uh... 

Quiet aquí clavat! 

Inspector Gadget 

 

Mou, Gadget mou! 

Gadgeto-font! 

Gadgeto-barret 

Mou, Gadget mou! 

Gadgeto-peus! 

Elastico-Gadget 

 

Vet aquí els bandits! 

Inspector Gadget 

No s'han d'escapar! 

Uh, uh... 

I si l'espifia, 

Inspector Gadget 

Cap a galeres va 

7. SHIN CHAN 
 

Soc graciós, divertit 

Soc genial i tothom s'enfada molt amb mi 

("Shin Chan”) 

Sóc un nervi que no para en tot el dia i no deixa 
d'empipar 

 

("Shinosuke!") 

 

Quan es tracta de lligar 

Deixeu-me fer a mi 

Siguin tres o siguin quatre 

L'energia no s'acaba 

 

 

Escolta maca 

Escolta maca 

A mi no m'agrada el pebrot 

 

Quina trompa 

Mira quina trompa 

Trompa, trompa 

 

Tothom sap que soc en Shin Chan! 

 

Pànic, pànic, pànic, pànic 

Em veuen i se’n van 

Ei que jo sóc un nen genial 

Si vens amb mi et divertiràs! 

 



8. EL DOCTOR SLUMP (ARARE) 

 

Ja està aquí, 
ja arriba l'Arale. 
Tin, ti-tin, tin-tin, tin-tin, 
tiqui, tiqui-tin, ten-ten, 
tin, qui-tin, quin-tin "Ar-txan". 
Oh, que bé! 
 
Poder jugar al cel, 
això és un amor, 
i sentir el porc grunyir fort, 
això ja no! 
Quin horror! 
 
A la ciutat de Pingüí 
anirem contents, 
aplegats a jugar 
i per a fer invents. 
Ens divertirem tots més 
si és junt del doctor Slump. 

Ja està aquí, 
ja arriba l'Arale. 
Tin, ti-tin, tin-tin, tin-tin, 
tiqui, tiqui-tin, ten-ten, 
tin, qui-tin, quin-tin "Ar-txan". 
Oh, que bé! 
 
Poder jugar al cel, 
això és un amor, 
i sentir el porc grunyir fort, 
això ja no! 
Quin horror! 
 
A la gran ciutat de Pingüí 
hi ha molt per fer. 
Si vols aprendre bé, 
vaig a començar 
preguntant tot el que vulguis 
al bon doctor Slump. 

9. CAÇAFANTASMES 
 

- Caçafantasmes! 

Fets estranys en el veïnat, 

Qui avisareu? 

- Caçafantasmes! 

Un sobresalt us espantarà 

Com cridareu? 

- Caçafantasmes! 

(parlat) No tingueu por dels fantasmes 

(parlat) No tingueu por de cap fantasma 

X2 (al principi) 

Qui avisareu? 

- Caçafantasmes! 

Com cridareu? 

- Caçafantasmes! 

 

10. BATMAN 
Batman, Batman, Batman,... 

Para rara rara rara rara rara rà, Batman! 

 

11. ELS SIMPSON 
(RES) 

12. LA PANTERA ROSA 
(RES) 



13. 10+2 
 

Hi ha una escola a prop 

en un racó del cor 

si arribes a la porta 

només has d'obrir. 

Dos ratolins són 

els que trobaràs dins 

tindràs dos nous amics. 

 

Quan entris ja veuràs 

a un grup no t’ho creuràs 

de números jugant 

això és ben estrany. 

És una classe 

i són deu alumnes 

els que t’estan esperant. 

 

Deu més dos, deu més dos. 

Vine a cantar amb nosaltres. 

Deu més dos, deu més dos. 

x2 

 

Per a l’hora falta poc 

tothom està al seu lloc 

la lliçó serà molt fàcil 

pensa que és un joc. 

Seu amb el quatre 

amb el cinc o el zero 

n’aprendràs més amb el nou. 

 

 

Tots ells són especials 

no n’hi ha cap que sigui igual 

però seran els teus companys 

d’ara en endavant. 

Sumes i restes 

i deu mil conceptes 

noves portes s’obriran. 

 

Deu més dos, deu més dos. 

Vine a cantar amb nosaltres. 

Deu més dos, deu més dos. 

x4 

 

Has de saber comptar 

i no t'has d'equivocar 

amb el dos, el tres i el sis 

o també potser el vuit. 

Milers d'aventures, somnis i sorpreses, 

tu podràs viure aquí. 

 

Hi ha una escola a prop 

en un racó del cor 

si arribes a la porta 

només has d'obrir. 

Dos ratolins són 

els que trobaràs dins 

tindràs dos nous amics. 

 

Deu més dos, deu més dos. 

Vine a cantar amb nosaltres. 

Deu més dos, deu més dos.    x4 



14. ELS BARRUFETS 
 

Molt lluny d'aquí a l'altra banda de món és on, 

viuen contents els Barrufets. 

El nostre poble és al país on tot es pot fer. 

Si tu barrufes jo també. 

Però alerta! 

Aneu amb compte! 

Molt a prop hi ha qui us vigila. 

Ai si us agafa en Gargamel. 

Quina ràbia! 

No ens podrà atrapar, 

no, no podrà pas, 

Gargamel es quedarà amb un pam de nas. 

Sempre podrem jugar 

i ser lliures per tot arreu, 

sempre serem els Barrufets. 

Si com nosaltres barrufeu, 

estareu contents 

i us ho passareu molt bé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. ELS BOBOBOBS 
 

Visca, visca, som els Bobobobs, 

els grans nautes del capità Bob. 

Hem de viatjar, sense mai parar 

i al planeta Terra hem d’arribar. 

 

La nau vola i va per tot arreu, 

i amb nosaltres us divertireu, 

i en la nostra nau, gran com un palau, 

sempre hi ha trifulgues i sarau. 

 

Bob el capità, sempre ens manarà 

és molt eixerit, i molt decidit, 

i així cada dia ens divertim. 

 

Visca, visca som els Bobobobs 

els més hàbils i el millors xicots 

no ens avorrim mai, que nosaltres rai, 

sempre omplim de gresca tot l'espai. 

 

La nau vola, nostre és l’univers, 

l’aventura i els espais oberts. 

Som els tripulants d’aquests móns llunyans, 

que venim per tots, petits i grans. 

 

Viatgem plegats, no fem disbarats 

tenim bons costums, hem de viure junts 

hem de navegar i anar molt lluny. 

 

La nau vola, nostre és l’univers, 

l’aventura i els espais oberts. 

Som els tripulants d’aquests móns llunyans, 

que venim per tots, petits i grans. 

 

Visca, visca, som els Bobobobs, 

els grans nautes del capità Bob. 

Hem de viatjar, sense mai parar 

i al planeta Terra hem d’arribar. 

Els Bobobobs

 

 
 

 

 

 

 

 



16. BOLA DE DRAC Z (1) 
 

Bola de drac z, son gohan és el teu nom 

Bola de drac z, t'estima tot el món 

Bola de drac z, tu tens tot el poder   

Bola de drac z, la força i el saber 

Pare i fill lluitaran i mil aventures tindran,  

Follet tortuga i krilin tots dos els ajudaran 

Bola de drac z, heroi amb un gran cor 

Bola de drac z, tu ets com un tresor! 

 
 

17. BOLA DE DRAC Z (2) 
 

Volant, volant sempre amunt 

-sempre amunt- 

Na, na, na, tu amb mi, tots dos junts lluitarem 

 

Volant, volant sempre amunt 

-sempre amunt- 

Na, na, na, mai un amic sol no el deixarem 

 

Junts podem fer esclatar un iceberg 

Unim les nostres mans 

Fem front al mal que ens persegueix 

 

 

 

 

 

Llum, foc, destrucció 

El món pot ser només una runa 

Això no ho consentirem 

 

Llum, foc, destrucció 

Els enemics de sempre hem de vèncer 

Lluitant fins a la fi. 

 

Llum, foc, destrucció 

La pau a tot l’univers ha de néixer 

Hem de fer un món molt més just 

 

Llum, foc, destrucció 

La força de la veritat mai no morirà 

No morirà mai, mai, mai, mai, mai, mai, 

Achu, achu, achu,... !!! 

 

 

 

 



18. DORAEMON 
 

Tan de bo els meus somnis ara es fessin realitat, 

Ara es fessin realitat perquè en tinc un bon 
munt. 

En Doraemon ho pot fer,  

de recursos en té molts. 

 

 

A la butxaca màgica trobarà invents per tots. 

Voldria poder volar pel cel blau. 

(Això és el casquet volador) 

Ah ah ah , tu sempre guanyes, Doraemon. 

Ah ah ah , tu sempre guanyes, Doraemon. 

 


