
GLOSES
IES CAN PEU BLANC 

SANT ANTONI ‘22



1r ESO



1r ESO A
A futbol no hem jugat,
pitxi hem hagut de fer,
no ens ho hem passat bé:
en Carles ens ha fallat.

Els alumnes de primer
són els més feiners de tots:
quan aproven peguen bots,
sempre saben el que fer.

Del covid no tenim por
i no volem mascareta.
Ai, déu meu, quina punyeta!
La  tirarem dins el foc!



1r ESO B
Ai, en Miquel Angelet
ens tens farts amb els valors.
Tu que flipes en colors,
vens a classe animadet.

En Miquel és el millor
ja que no mos dona feines
perquè treu les seves eines.
Sabem tots que no és colló.

Na Bonet mos té amargats
Ai, saps que ho és de pesada!
Mos dona una feinada:
ens té ben acollonats.
.



1rESO C
No ha ni començat Nadal 
i pensam en Sant Antoni.
Jo preferesc un pa amb oli
i no exàmens per regal.

Jo vull dir al director
que li fan massa propostes,
que mai no hi ha respostes
i n’estic fins als collons.

El dimoni s’ha  cansat.
sempre està molt avorrit.
A cercar un nou amic
a l’escola ha anat.



1rESO D

Ai en Pere Riera
sempre ens romp els treballs.
Li farem menjar fregalls,
és una bona fiera.

A l’institut Can Peu Blanc
el dimoni ha vengut
però no ens haurà vençut:
se n’anirà com un sant.

Hi ha molta coa al bar,
d'esperar estam cansats
i també arruïnats.
Ai, perquè tot és molt car!



1rESO E

Ai, en Felip Campomar,
ell és el nostre tutor.
Tens un bon afaitador?
Sa barba te pots tallar!

A s’institut Can Peu Blanc,
tots els mestres il·legals
i també són molt pardals
perquè mos fan suar sang.

Amb mascareta hem d’anar,
si volem fer Sant Antoni,
perquè vengui el dimoni
i així tots poder torrar.



1r ESO F
Sa mestra de castellà
és de les més avorrides:
sempre està molt malsofrida.
Es posa fort a belar.

Sa de plàstica, que en sap,
una estrella ens fa crear.
Molts dibuixos hem fet ja
i d’estrella no en surt cap.

Na Isabel ara hi serà,
i la glosa cantarà,
en en Tòfol renyarà
i a sa mare cridarà.



1r ESO G
Noltros som uns dimonions
perquè feim moltes trastades.
Volem enganar ses mares
per menjar botifarrons.

En entrar a l’hospital, 
el dimoni va cridar:
“Jo tenc ganes de plorar”.
“Au, va, no siguis pardal!”

Jo que sóc un bon pobler
una cosa et diré:
a tu jo te glosaré
i amb el foc te torraré.



2n ESO



2n ESO A
A segon A som més bons,
segon B sou uns pallassos.
Idò no toqueu els ous
que vos tocarem es nassos.

Pep, tu que ets el cap d’estudis
i entrenador del Poblense,
d’expulsar gent no t’aturis
quan te guanya el Murense.

Entre noltros mos picam
i guixos veuràs volar.
Un boli mos va explotar:
sempre un drama mos muntam.



2n ESO B

Sant Antoni sí perdrà         
el nostre joc gloriós .
Amb nosaltres jugarà:
jo sortiré victoriós!

Botifarró menjarem             
i la nina el guanyarà,
el dimoni cagarà:
a la torrada riurem!

Els dimonis corren fort    
darrera de molta gent:
ja que jo soc molt valent
i no vull acabar mort.



2n ESO C
Ai, mascareta, me canses
entre picor i calor!
Que arribin ses vacances
per deixar-te a un racó.

Amb ganes de fer torrada,
les ximbombes ben trempades,
els dimonis fent jugada,
batucades preparades.

Els alumnes de segon
enguany farem bones gloses.
A segon C les millors
perquè sabem dir les coses.



2n ESO D

Feina no en faltarà mai,                                                      
ell és un gran professor:
no facis mai es colló
amb en Guillem Alemany!  

Ell mos va de bon amic
però sa nota és ben baixa.
Els exàmens sempre aplaça         
per fer un joc divertit.

Quan mos toca religió
sempre ens posam a xerrar:          
en Pep ja mos fa callar
i mos crida s’atenció. 



2n ESO E
A segon E, na Darder
els exàmens ens suspèn.
Noltros li “queim” malament
i no vol que aprovem.

Amb en Felip Campomar
només uns han aprovat:
vint minuts sense aturar,
n’hi  ha pocs que han ‘guantat. 

Ai, el piromusical
que aquest any ens han llevat.
L’any passat ja fou igual:
un altre cop anul·lat!



2n ESO F

El dimoni està infectat:
ha sortit que és positiu.
Sant Antoni no ha anat viu
i es pardal s’ha contagiat!

Sant Antoni té covid 
i el Dimoni, la vacuna. 
S’ha aixecat amb mala lluna
i la festa ens ha prohibit.

Ja ha arribat la tradició 
i feim festa amb el dimoni:
tots aquí plens d'emoció
de què arriba Sant Antoni.



2nESO G

En Felip no en sap de mates,
mascareta no en sap dur.
Ens compara amb altres classes:
quin mestre més immadur!

Aquest any la tradició,  
no s’ha pogut celebrar.
Sant Antoni, amb emoció,
l’any que ve ha d’esperar.

Ja s’acosta Sant Antoni   
i els murers van a lo bo:
només tenen un dimoni
i els poblers no els fa ni por!



3r ESO



3r ESO A

Ai, na Marga, sa tutora
ses taules mos fa rentar:
no ens atura de renyar.
Retira't de professora!

Ai, es purs de Campanet,
a Sa Pobla han de venir.
Ells no tenen on sortir:
estan fets uns bons panets.

Els alumnes de tercer
són els millors presoners.
Na Isabel els ha suspès
i els hi ha posat un bon tres.



3r ESO B

Ai, Andreu de Biologia,
els enunciats fa copiar,
i sempre ve amb energia:
no ens deixa respirar!

Ai Danita, Damiana,
tenim el cul ben estret,
sempre fas una viada:
amb tu no tenim cap dret.

Damiana i Florit
no feim cas de lo que deis.
Per sa feina que feis 
‘nau-vos-ne junts en es llit.



3r ESO C
Ai! El nostre ordinador  
no arranca ni funciona.
I si teniu una estona,
arreglau-lo, per favor!

Enguany es nostre tutor  
ha estat es senyor don Jaume.
Tanta sort que ja en ve un altre 
perquè no es agontador.

Ell és tot un dictador:
de cap de nas ens barreja,
amenaça amb corretja.
Ai, en Jaume, es tutor.



3r ESO D

En Joan és petitet
i amb ell no mos hi ficam 
perquè li treim un capet
i noltros molt l’estimam.

Es 14 de gener
a l’IES hi ha gran festa.
es director ja no amonesta
perquè facem bon merder.

El pati s’ha separat.
Amb amics volem estar
per junts un bon temps passar.
La diversió s’ha acabat.



3r ESO E
En Jaume Amengual cantava
una cançó molt dolenta. 
Va, mos seim, ell recitava
i cap alumne no esmenta. 

Toni, molt t’hem esperat.
Jaume no t’enyorarem:
sense tu bé estarem. 
Gràcies que te n’has anat!

Sa llesta de biologia
només fa estudiar,
fa de tot menys ensenyar:
segur que mos té mania!  



3r ESO F

El Dimoni ha vengut
i ses mates ha portat.
Sant Antoni ho ha sabut
i amb na Darder s’ha enfadat. Begoña de Biologia

ha faltat ja tot un mes.
Mana deures tot el dia,
perquè no sap fer res més.

Sa fantasma que fa Bio
no explica massa bé,
ens fica dins un lio
i fins als nassos ens té.



3r ESO G
En Sasi és divertit.
Ai, que n’està de madur.
Quina closca que me du.
Passarem molt bona nit

Nosaltres amb en Joan Carles
a les classes hem dormit.
És que és molt avorrit
quan explica les escales.

A la classe d’en Florit
l’altre dia vaig gosar,
davant n’Andreu respirar.
Ai, que ho és de malsofrit!



3r H

Això pareix una festa
no podem estudiar,
no aturen ja d'emprenyar.
Es renou de gent molesta.

De física esteim perduts,
de mates esteim cansats,
d'estudiar ja n'esteim farts:
necessitam més ajut.

No acompanya aquesta aula
i no en fotem ni brot.
No ens basta amb canvis d'aula
aquesta ubicació ens fot.



4t ESO



4t ESO A

En Tomeu pareix ciclista
amb sa bici cada dia
i cuidant l’ecologia.
Tu sí que tens bona vista.

Elisabet Massanet,
ai, tu i sa literatura.
Només desprens amargura.
vés a fumar un cigarret!

Arribant sempre molt tard,
poca classe podem fer.
Ai, Maurici, quin covard!
No aguantarem fins febrer.



4t ESO B
L'únic que fan? Molestar!
Sempre mos roben els taps
A 4t C fan desbarats.
Que se'n vagin a porgar!

Mos molesten al passar,
sempre enmig els de primer.
Més pesats que na Darder,
es comencen a tupar.

De sa bici, enamorat
faci sol o faci neu,
ecologista, en Tomeu.
Alerta a pegar un esclat!



4t ESO C

Moltes “indirectas tiras”
Vanessa de castellà
“Siempre mos haces” callar
Mos canvies “ses cadiras”.

Es de primer són salvatges,
només saben putejar.
Ells, quan deixin d’estorbar,
mos podrien fer massatges.

Crida com una gallina,
s’ha portat molt malament,
explica ràpidament,
de mates, na Caterina.



4t ESO D
Na Marian de castellà 
d’en Bécquer s’ha enamorat,
però ell és estorbat:
diu que amb ella no estarà.

Els alumnes de primer
es creuen superiors,
però no tenen collons
quan es troben na Darder.

Na Xesca de català 
la columna li fa mal.
No ha arribat ni a Nadal:
s’ha quedat sense cobrar.



4t ESO E
Pensàvem que era Pi,
“Ruffini” o “Logaritme”.
Cati, tu, pots baixar el ritme?
Dona sucre en en Martí!

Sa mestra de biologia,
perquè a tots mos suspendrà,
a repàs haurem d’anar:
jo d’ella no dormiria!

No sabem què criticar,
no sabem què hem de dir…
Que se’n vagi a parir,
sa mestra de castellà.



4t ESO F

La sintaxi no volem,
Elisabet, per favor!
No m’agrada tant dolor
i eliminar-la desitgem. 

Miquel Àngel, moltes gràcies!
Mos has arreglat Nadal
amb el teu bonic regal
i les teves grans històries.

M’agrada molt català
però no la Renaixença.
Na Xesca se posa tensa
a tots ella suspendrà.



1r BATXILLERAT



1r BATX A

Ai, primer D, primer D
sou tots uns cap de faves:
no feis cap examen bé.
Sou pitjor que pegar a un pare.

Robertito, director,
tu que sempre mos fas tard.
Ai que s'hora no has canviat:
retira't de professor!

Els alumnes del social
no mostren gens d'humilitat
amb el Photomath  instal·lat
les seves mates un regal.
.



1r BATX B
Ai, Pepet de religió
sempre el mateix sermonet:
noltros som uns cabronets
et mereixes un petó.

Ja falta poc per Nadal:
ara ja estam cansats.
Demà acabarem ben gats
i vendrà el municipal.

Ja enyoram s'estiu:
tot lo dia tocant sa perdiu.
Ara s'any ha començat
i s'alegria se n'ha anat.



1r BATX C

Ai Maria, ai Maria,
tot lo dia amb sa PBAU:
si agafassis una nau,
així i tot te sentiria.

Ai, Pepet de religió,
notes tu no saps posar.
Mem si t’haurem d’ajudar
sa propera avaluació.

Científics de batxiller,
vos ho teniu molt cregut:
vos creis reis de l’institut.
No arribau ni a femater!



1r BATX D
No mos enteram de res:
enguany a filosofia
No entenem sa teoria.
Tothom estarà suspès.

Es de ciències gens no valen:
són uns putes enganxats.
Ells són uns maleducats:
i molts de punts els regalen!

Estam embossats d’apunts:
Stalin, Hitler, Mussolini.
Du-los amb es “Lamborgini”
i que quedin allà junts.



Volem fer arribar un agraïment especial a tots els alumnes 
per engrescar-se en aquesta activitat i, per descomptat, al 

professorat que les ha treballades a classe. 
Esperem que el curs que ve puguem tornar-ne fer i cantar-

les tots plegats. 

VISCA SANT ANTONI! 

Comissió Lingüística i de Biblioteca


