
 

LLETRES RAP TAVERENES 

CEIP MESTRE EMILIO LUNA - ALGINET 

ANEM A MUSIESCOLA I CANTEM PER LA IGUALTAT 

VOLEM QUE TOTS I TOTES, TINGAM TRELLAT. 

NINGÚ MAI EN LA VIDA HA DE SER MALTRACTAT 

AIXÍ HO MANIFESTEM, EN EL RAP 

CEIP MAGRANER TAVERNES 

En Musiescola tots som iguals 

anem a defendre sempre la igualtat 

xiquetes i xiquets no vos rendiu 

perquè la música és el camí 

CEIP SANT MIQUEL 

Ei Musiescola que enguany va de la dona 

què passarà quan toquem tots a l’hora 

bum bum plash tocarem tambors i plats 

els deixarem a tots bocabadats.  

CEIP SANT PERE APÓSTOL 

Homens,dones,volem la igualtat 

hi ha que lluitar.  

El masclisme s. ha d. acabar 

i el color morat s. ha de portar.  

CEIP DIVINA AURORA 

Som capaces, humanes, felices, 

Som dones amb ales i no encadenades 

Som fortes, valentes i molt diverses 

Som lliures i iguals que tots els homes. 

CEIP EL CASTELL - ALMOINES 

L’home tot el dia mirant la televisió 

i la dona fent faena com si fora una lliçó 

ella diu, prou 

i ell sense sopar perquè no sap fregir-se un ou. 

CEIP ALFÀNDEC (TAVERNES DE LA VALLDIGNA) 

Des del principi sempre han estat 

I moltes coses ens han aportat 

Han sigut menyspreades però… prou, prou 

Això ja s’ha acabat, Visca la Igualtat!!! 

 

 

 

CEIP MONTDÚVER- GANDIA 

La dona valenta, la dona empoderada… 

No és NO, Ni victimes ni passives 

Les dones Combatives,  ningú diu que no arribes 

Volem des de ja! Igualtat sense excuses! 

ESTROFA RAP QUATRETONDA 

SI NO FAN MENCIÓ DE LA TEUA CREACIÓ 

EDITES SENSE OFERTES I ES TANQUEN TOTES LES 
PORTES 

PERQUÈ PINTEM, INVENTEM O CREEM? 

EH!! PERDS EL PLAER!!!! 

CEIP ROSA SERRANO-PAIPORTA 

Som la granera que comença a netejar, 

som el ritme que porta sempre el compàs, 

que unides el món podrem millorar, 

som les dones més valentes, i mai ho podrem negar. 

CEIP VERGE DEL PILAR 

Les volem! Fantàstiques, valentes i lliures. 

Les ajudem, animem, respectem. 

Les persones bones amb les dones,  

Les ajudem, animem, respectem! 

CEIP ESCOLAICA 

Este és un rap amb molta coherència, 

No volem que a les parelles hi haja violència, 

No som un joguet, tenim el nostre dret, 

Totes juntes som poder!!! 


