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2010-2011. Nou curs, noves cares: Charo Calabuig, Carmina Torres, Alexandra Jacob i 
Maria Montserrat Plana. 
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A grans trets, el més important fou la necessitat de fer una Carta de Compromís 
Educatiu escola-famílies per millorar les relacions en tots els àmbits. També es van 
haver d’elaborar les Normes d’Organitzacio i Funcionament de centre, NOFC, i com no, 
es van fer sortides i  festes enmig del treball diari. 
 

 
 

 

 
 
Curs 2011-2012. Moltes noves cares: Dolors Bonet, Elena Parra, Montse Llorens, Pilar 
Marí, Dolores Brunet, Josuah Díaz, Héctor Soldado, Sònia Martín i Elisabeth Ramos. 
 

                                Alumnes de Preescolar. 

                                                                                                        
Apadrinem el nostre arbre 
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                                                                                                                Claustre 2011-2012 

 
Carmina Biarnés es va jubilar després de molts anys a 
l’escola. Discreta, elegant, tranquil·la i complidora, són 
alguns dels adjectius que la defineix. 
 
I també ho va fer Prado Sánchez, que portava a 
l’escola des del setembre de 1977 amb total  dedicació, 
discreció i capacitat de treball. 
        
        
              Carmina                          Prado 
 
Fèiem molta “vida social” entre companys/es: Anàvem a fer el vermut abans de dinar, 
partides d’escacs... sopars de castanyada i altres festes, viatges de final de curs (també 
venien els del S. Bernat), excursions a la muntanya... Viatges a l’estiu (en grups més 
reduïts), vàrem pujar al Monte Perdido, al Mont Blanc a Suïssa vàrem arribar a l’últim 
refugi (el cim no el vàrem poder fer a causa del mal temps) i també vàrem anar a Itàlia. 
 
Una activitat destacada a l’escola va ser el teatre. Durant bastants anys vàrem participar 
el les jornades del “Teatre a l’Escola”, vàrem participar en concursos i vàrem guanyar 
premis, arribant al segon lloc a nivell de Catalunya. 
Escrivíem els guions a partir de contes, pel·lícules o els inventàvem. Després havíem 
d’assajar i fer els decorats. Les famílies feien les disfresses i si calia ens acompanyaven. 
El Cicle Superior va participar al programa “d’Escoles Viatgeres” durant bastants anys. 
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Al curs 2012-2013, i com ja és costum, noves cares, però menys, solament Jesús López 
i Beatriz Rodríguez. 
 

 
                                                                                                                                 Claustre 2012-2013. 

 

 
                                                                                                           Carnaval 2013. 

 
Curs 2013-2014. Ja quasi arribem al final amb Carlos Iglesias, Judit Cantón i Núria 
Borrut com a noves incorporacions del claustre.  
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                                                                                                                                        Claustre 2013-2014. 

 
Carme Poblet, l’última degana de les mestres de l’escola, es 
jubilaria el febrer de 2014 deixant, com totes les mestres 
anteriors, l’empremta de gran professional, col·laboradora, 
sempre positiva, estimada i estimadora, a l’escola. I com no, 
gràcies a Margarita Salvadó, que també es va jubilar aquest 
any. 
                                                                                                           
 

 
Carme Poblet 
L’escola Antoni Torroja Miret ha estat la meva segona casa i és on he trobat la meva 
segona família. En ella he passat molts anys de la meva vida, compartint il·lusions, 
sentiments, emocions i actituds. 
L’any 1965, quan tenia onze anys, vaig tenir la sort d’estrenar l’escola. L’edifici estava 
molt ben construït i tenia molt bona orientació. Les aules eren i són plenes de claror i de 
sol. Hi havia un pavelló per als nens i un altre per a les nenes. I també teníem un pati per 
poder sortir a l’hora del “recreo” on sentíem l’olor dels pins i l’aire fresc. 
Vaig acabar de cursar-hi l’Ensenyament Primari. Els mestres tenien una bona formació, 
capacitat de treball i la voluntat d’educar-nos i de preparar-nos per a ser persones 
competents. 

Carme Poblet 

Margarita Salvadó 
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Recordo que quan acabàvem les classes diàries de 7è i 8è, a un  grup d’alumnes ens 
impartien les assignatures de Batxillerat lliure. Vaig poder cursar-hi fins a 3r. Penso en 
l’esforç i la complicitat dels mestres, pares i alumnes per aconseguir una millor educació. 
Més endavant, a la dècada dels 70, les noies vàrem poder prestar el servei social a la 
nostra escola. Algunes ho van fer servint al menjador. La Maria Estradé i jo, el curs 72-
73, vàrem tenir l’oportunitat de poder organitzar un grup de teatre de noies. Va ser una 
tasca molt enriquidora i totes juntes varem compartir molts bons moments. 
En acabar Magisteri, el curs 76-77, el primer any de treball, vaig poder fer-lo al Torroja. 
Recordo l’acollida que em van donar els meus mestres i la satisfacció que van tenir de 
poder compartir el projecte educatiu amb una alumna seva.  
Gairebé tota la meva vida de docent, 37 anys, ha transcorregut a la meva escola, 
exceptuant dos cursos. Fent un repàs en la memòria d’aquests anys, em vénen tot un 
seguit d’emocions i records bonics. M’ha agradat fer aquesta feina i he estat feliç. 
Vull donar les gràcies als companys i excompanys amb qui hem fet camí junts. Sempre 
m’he sentit recolzada i valorada. Hi ha hagut moments divertits, difícils, atrafegats, 
serens, brillants, però sempre de total complicitat per part de tots. 
També vull agrair a les famílies haver pogut compartir una part del trajecte de l’educació 
dels seus fills. I sobretot als alumnes, donar-los les gràcies per haver caminat junts i per 
haver après els uns dels altres. Sempre estareu en mi. 
Solament em queda dir que encara que jubilada, em sento vinculada a la comunitat 
educativa de la nostra escola i que sempre formaré part d’ella. 
 
Júlia Trillo 
Quan vaig començar P3 al Torroja i Miret, no sabia ni llegir ni escriure, ni sumar ni 
restar... Però, ara que acabo 6è he après moltes coses gràcies a aquestes mestres que 
han dedicat moltes hores a que tots nosaltres sapiguem coses que quan varem arribar al 
setembre del 2005 no sabíem. 
He conegut molts professors i professores, alguns que ja no hi són, però dels que encara 
guardo el record dins del meu cor. Altres encara són aquí esforçant-se al màxim per 
ensenyar a altres nens i nenes (Yolanda, Alícia, Antonia, Judit, José Andrés, Raúl, Irene, 
Júlia, Jesús i Bea). Tinc un lloc guardat al meu cor per cada un d’aquests mestres, 
perquè s’ho mereixen. 
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I ara sí, arribem al 2014-2015, amb Violant Alsina, Ricard Pedrós, Lluïsa Tricaz i 
Elizabeth Segura com a nouvinguts al claustre.  
 

 
 

I el claustre actual, amb petits canvis. 
 

 
                  Claustre 2015-2016 

 
Si l’escola destaca els últims anys és en la participació en molts projectes educatius 
innovadors. No voldríem tancar aquest punt sense parlar-ne. La directora Carme Negrillo  
 

              Claustre 2014-2015 
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ens ha facilitat una breu explicació dels projectes que s’estan portant a terme 
actualment: 
Programa de Salut Integral. Fundació SHE (Valentí Fuster) 
 
Aquest programa neix amb la voluntat de promoure la salut des de la infància amb 
l’adquisició d’hàbits saludables que redueixin els riscos de malalties cardiovasculars i 
millorin la qualitat de la vida a l’edat adulta. En l’actual curs el programa està implantat a 
tots els nivells. 
  
El programa SI s’inicia a l’edat de 3 anys i pren l’etapa de l’Educació Infantil com a base 
per a construir els fonaments d’una vida saludable. Els objectius del Programa SI són 
l’alimentació saludable, l’activitat física, el coneixement del funcionament del cos i del cor 
i la gestió de les emocions. 
  
Programa d’Escoles Verdes. Departament d’Educació i Medi Ambient. 
Després de tres anys de formació com a centre verd fa tres cursos vàrem rebre el 
distintiu “d’Escola Verda”.  
Aquest distintiu ens ha estat atorgat, un cop que el centre ha manifestat, a partir d’un 
projecte, la seva voluntat de treballar i fomentar l’adquisició de valors i hàbits de respecte 
i cura vers el nostre medi ambient i la seva sostenibilitat. 
 
Així, accions com la recollida selectiva, l’estalvi energètic, la reducció de residus, l’ús 
sostenible dels recursos, la cura de l’entorn (jardins i hort) i d’altres són iniciatives que es 
porten a terme habitualment. 
  
Pla d’aprenentatge primerenc de llengua anglesa. Departament d’Ensenyament. 
 
L'aprenentatge d'una llengua estrangera és considerat un element enriquidor en 
l'Educació Infantil. Des de fa diversos cursos l’alumnat de P3, P4 i P5 aprèn anglès d'una 
manera lúdica i estimulant que prepara el nen/a per al procés continuat que abastarà 
l'Educació Primària i Secundària en la seva totalitat. Els nens i nenes que tenen aquest 
contacte amb una llengua estrangera en l'Educació Infantil desenvoluparan, amb un 
esforç mínim, un conjunt de capacitats (sobretot de comprensió auditiva i de 
pronunciació) que els ajudarà al llarg dels seus anys d'estudi.  
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Projecte Vincles  
 
A través d’aquest projecte es vol crear un espai de col·laboració entre la família i 
l’escola. Cada curs es convida a que cada alumne/a juntament amb la seva família 
comparteixi algun aspecte amb la resta del grup-classe. A P-3 es presenta la família i 
s’expliquen elements de la pròpia vida com el nom, interessos, activitats lúdiques... A P-
4 s’explica el conte preferit de cada infant i a P-5 es comparteixen notícies significatives. 
Aquestes activitats facilitaran “els vincles” entre l’escola i la família. 
  
Per continuar aquesta línia de participació de les famílies, a Educació Primària hi haurà  
un espai de col·laboració. Cada família pot aportar de manera voluntària la seva 
experiència o coneixements relacionats amb l’àrea de Coneixements del Medi Natural i 
Social, o bé,  per tal de fomentar la lectura, els familiars que ho vulguin podran presentar 
un llibre que els hagi agradat i llegir-ne un fragment. A començament de curs s’oferiran 
temàtiques i activitats que les famílies podran desenvolupar conjuntament amb les 
mestres.  
  
Pla d’Entorn. Departament d’Ensenyament. Ajuntament de Vila-seca. 
  
L’escola participa en aquest pla de col·laboració i xarxa entre escoles, entitats i 
l’Ajuntament de Vila-seca. Es planifiquen i organitzen diverses activitats a nivell 
municipal per tal de fomentar el coneixement del municipi i la interacció entre l’alumnat i 
professorat de tots els centres educatius i entitats de Vila-seca. 
  
Centre formador i d’aprenentatge-servei 
  
L’escola és centre formador reconegut pel Departament d’Ensenyament i la Universitat, 
fruit del caràcter innovador i obert de l’equip docent. Per aquest motiu els estudiants de 
grau de mestres poden venir a fer pràctiques al nostre centre. També altres estudiants 
universitaris de diferents estudis de graus poden col·laborar a través d’activitats 
d’aprenentatge-servei, aportant activitats de valor al nostre centre. Aquest curs vindran al 
nostre centre com a mínim una desena de persones. 
  
Altres programes o projectes que es porten a terme al nostre centre: 
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- Potenciació i estimulació de la llengua catalana (Pla de l’impuls de la lectura).   
Departament d’Ensenyament. 

-  Projecte de col·laboració amb les escoles del Municipi pel Teatre Escolar. 
-  Aplicació del programa de descoberta de l’entorn de Vila-seca. (Ajuntament) 
-  Programa d’activitats d’educació mediambiental l’Ajuntament de Vila-seca. (SOREA) 
-  Projecte de Convivència i mediació escolar/Coeducació. Departament  

d’Ensenyament. 
-  Programa de reutilització de llibres i material escolar. Departament d’Ensenyament / 

Ajuntament de Vila-seca. 
-  Programa de Salut en col·laboració amb l’Àrea Bàsica de Salut de Vila-seca. 
-  Pla de Consum de fruites. Departament d’Agricultura Generalitat de Catalunya. 
-  Pla de l’Impuls de Lectura. 
 
I fins aquí aquest recull de fets, històries i anècdotes viscudes. Ara sou vosaltres, 
alumnes, mestres, pares, personal d’administració i serveis, els que heu de seguir fent 
història.  Molta sort!! 
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Per celebrar el cinquantè aniversari les professores Núria Borrut Rovira i Violant Alsina 
Mata han escrit la lletra de l’himne del Torroja, musicada pel Conservatori de Vila-seca. 

“TORROJA, T’ESTIMEM” 
Aquesta és la bonica història 
del Torroja, la nostra escola. 
Un espai de pau i alegria, 
on tots som una gran família. 
 
Antoni Torroja i Miret, 
home de gran humanitat i saber, 
amb molt d’entusiasme i il·lusió, 
al 1965 va ser-ne el fundador. 
 
Torroja, t’estimem. 
Ets l’escola que volem. 
Ens dónes llum i color. 
Ens guies cap a un futur millor. 
 
Vila-seca és l’indret que l’acull. 
Passat, present i futur. 
Generacions de petites grans persones. 
El temps vola; no te n’adones… 
 
Regalant somriures i amistat, 
que ens porten la felicitat. 
Records per a tota la vida, 
un temps que no s’oblida. 
 
Torroja, t’estimem. 
Ets l’escola que volem. 
Ens dónes llum i color. 

Ens guies cap a un futur millor. 
Ara és el nostre torn. 
El Torroja és el nostre món! 
Aprenem i fem amics 
i ho cantem amb un sol crit. 
 
Cada dia quan ens llevem, 
la motxilla preparem. 
L’omplim de llibres i il·lusions 
per a trobar nous horitzons. 
 
Torroja, t’estimem. 
Ets l’escola que volem. 
Ens dónes llum i color. 
Ens guies cap a un futur millor. 
 
Som una escola que mira endavant, 
Tenim present la natura a cada instant. 
Treballem la lectura i l’escriptura. 
L’educació és tota una assignatura. 
 
Famílies, alumnes i mestres del Torroja, 
ja som una bona colla. 
Tots junts fem camí 
i llaurem el nostre destí. 
 
Torroja, t’estimem. 
Ets l’escola que volem. 



 

 1 

Ens dónes llum i color. Ens guies cap a un futur millor. 
 
9. L’escola i les famílies 
 
És complex parlar del paper dels pares i mares quan s’és professor i pare alhora, però 
són una part indiscutible de la vida de l’escola. Sempre són allí, puntuals, a portar i 
buscar als seus fills, participen en moltes activitats escolars i extraescolars i a través de 
l’AMPA i del Consell Escolar poden implicar-se més directament en el funcionament de 
la vida diària escolar.  
 
Amb diferents noms i amb més dinamisme o menys, la Asociación de Padres de 
Alumnos, les APA i ara les AMPA han lluitat i defensat el manteniment de línies de 
l’escola, la celebració de festes, xerrades, esports... Des d’aquestes pàgines volem 
donar les gràcies a Alejandro Caburrasi, José Plou, Josep Torres, Robert Sarmiento, 
Francisca Castaño, Inma Lorite, Isabel Mendes i Lourdes Cózar, com a presidents/tes de 
les diferents AMPA i a la resta d’integrants, per la tasca feta. I no em vull oblidar de la 
Basi Altamirano, que durant molts anys ha portat la gestió del menjador.  Gràcies. 
 
10. Conclusions 
 
En el bloc de l’escola es posen els principis del Projecte Educatiu desenvolupats: 
 
Volem aconseguir un alt rendiment en totes les àrees i competències del currículum. 
L’aprenentatge sempre es fa des d’una perspectiva vivencial i paidocèntrica. Tenim 
programes innovadors que desenvolupen l’esforç, la responsabilitat, el treball cooperatiu 
i l’autonomia de l’alumnat. L’alfabetització musical, l’aprenentatge actiu de llengües i el 
treball per projectes en són alguns exemples. També l’adquisició de competències en 
noves tecnologies (pissarres digitals, grups reduïts d’informàtica, blocs…) són una altra 
prioritat. Altres valors personals i socials com el respecte, la coeducació, la tolerància, la 
determinació i l’excel·lència són elements bàsics del nostre Projecte Educatiu i es van 
assolint amb la diversitat d’oferta formativa del centre2. 
 
Crec que aquest projecte, d’una manera o altra, és el que tots els mestres del Torroja 
han intentat, amb diferents maneres, formes i noms, portar a terme. No podem oblidar 
                                                 
2 Bloc de l’escola. PEC 



 

 1 

les enormes dificultats que es van trobar els primers mestres, preocupats en mantenir 
l’ordre en classes molt nombroses i en inculcar valors que potser avui en dia no s’estilen.  
 
Més tard, als anys 80, l’empenta de nous mestres va revolucionar les aules, les formes i 
la manera d’encarar els aprenentatges. Foren ells els que posaren la llavor que molts 
altres van recollir, cuidar i millorar en els següents cursos. 
 
Noves lleis canviants cada poc temps marcaren els anys 90, noves terminologies, sigles, 
continguts, procediments, actituds, competències, ompliren de feina els mestres, però la 
seva dedicació i esforç va permetre que l’escola continués endavant. 
 
I més tard la informàtica, les TIC, les TAC, l’educació per projectes, les pissarres digitals, 
la coeducació, les aules d’acollida, nous idiomes, noves gents, ompliren les classes. 
 
I passaran els anys, i el que avui ens sembla innovador es quedarà ràpidament obsolet, 
els llibres en paper seran un simple record, però els plors del primer dia de classe, les 
corredisses, les rialles, els jocs, les feridetes del pati, les pilotes de futbol... i el treball 
diari –no ho oblidem- romandran com quelcom inalterable en l’apassionant tasca 
d’educar. 
 
Durant aquests mesos d’investigació i redacció del llibre he trobat bellíssimes persones 
disposades a ajudar aportant les seves vivències i anècdotes, els seus records i la seva 
estima per l’escola. En les reunions prèvies, xerrades, entrevistes i posada en comú de 
diferents criteris, he vist el seu somriure, els seus ulls i he notat un xic d’enyorança d’una 
època què, malgrat les dificultats, fou per la majoria feliç i enriquidora. A tots i totes, 
sense distinció, vull agrair-los el seu esforç i ajuda. 
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Sr. Albert Vendrell, ex-director, José A. Molet, autor del llibre, Sra. Teresa Mas, ex-directora, Sra. Carme Negrillo, directora i         
Sr. Miquel Bertran, ex-director. 

 
També he vist una direcció il·lusionada per la celebració del cinquantè aniversari, 
sabedora que té a mans una fita excepcional, i que rememorar tantes històries, alegries, 
plors, emocions... és difícil però no impossible. Els agraeixo haver-me deixat formar part 
transitòriament de la seva gran família, malgrat que jo me n’he considerat sempre part 
perquè des del 1995 la meva dona és professora de l’escola. 
 
I malgrat que ja ho he dit, vull demanar disculpes si per omissió no us heu trobat al llibre, 
cinquanta anys impliquen milers d’alumnes, expedients, documents, fotografies, que 
malauradament queden per un futur llibre més extens.  
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12. Annex 
Quan ja semblava tancada la redacció del llibre, un fet inesperat -una sèrie de problemes 
d’edició- ens ha permès incloure els actes de celebració del cinquantè aniversari de 
l’escola, que tingueren uns llargs preparatius des de finals del curs passat. 
 
Amb l’ajuda d’un grup de mares i l’entusiasme de tota la comunitat 
educativa, es va guarnir els arbres i el pati amb tires d’ampolla de 
plàstic –fent honor a ser Escola Verda-, cordes de colors i fundes 
de llana de vius colors. També es van elaborar diferents cartells i 
es va preparar una exposició de fotografies amb el material que 
inclou el llibre. 
 
La professora Ester García va fer un mural aprofitant la tanca que 
ha quedat magnífic per la posteritat. 
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I finalment, després de molts nervis, va arribar el dia 16 d’octubre. A les 19,30 hores, 
exercint de presentadora la professora Violant Alsina, i amb la presència de l’Il·lustríssim 
Sr. Alcalde Josep Poblet, la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament Sra. Mª 
Àngels González, regidors, directors i representants d’entitats, pares, mares, alumnes, 
membres del Cor Sant Esteve i de la comunitat educativa, varen començar els actes en 
si. 
 
Vaig tenir la sort d’obrir el torn de paraula amb la lectura d’un curt text on s’explicaven 
els motius d’haver escrit el llibre, les dificultats amb les que m’havia trobat i sobretot 
esmentava l’enorme caliu humà que he trobat en tots els que m’havien ajudat en la 
redacció.  
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                                        José Antonio Molet. 
Posteriorment es va visionar l’audiovisual Les veus de la memòria, que fa un repàs 
fotogràfic de les diferents etapes i que compta amb la col·laboració d’onze ex-alumnes 
que narren el que va suposar per ells el Torroja. El podeu veure a 
https://www.youtube.com/watch?v=wY9nBzpPpRs o el canal de Youtube molet62. 
 
A continuació varen intervenir les diferents autoritats presents a l’acte, començant per la 
tresorera de l’Ampa Sra. Patrícia Ruíz, que va parlar de la importància que té la 
participació dels pares en la vida escolar. A continuació va parlar breument el Sr. Alcalde 
Josep Poblet per presentar a la Sra. M. Àngels González, que va fer un repàs a les 
diferents lleis i etapes que ha tingut l’educació fins els nostres dies. La Sra. directora 
Carme Negrillo, molt emocionada -però segura- va parlar àmpliament dels valors que 
defineixen el Torroja, dels seus esforços i compromisos amb l’educació integral i amb 
Vila-seca.  
 
Finalment va intervenir el Sr. Alcalde, que en un emotiu i sentit parlament –no oblidem 
que el seu fill i ell van ser alumnes de l’Escola- va expressar el seu goig de poder 
celebrar un aniversari tan assenyalat. Ho resumeix així: 
 
Ahir a la tarda vaig tenir el goig de poder assistir a la celebració del 50è aniversari de 
l'escola Antoni Torroja i Miret. Durant l'acte es va projectar l'audiovisual “Veus de la 
memòria” a càrrec de l'autor José Antonio Molet. No hi va faltar la música, amb la 
interpretació musical de l'himne commemoratiu de l'aniversari i es va visionar el lip-dub 
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preparat expressament per l'ocasió. Finalment, vaig gaudir especialment de la visita a 
l'exposició fotogràfica commemorativa dels 50 anys de trajectòria de l'escola. Com diu el 
seu lema, l'exposició mostrava els records de "50 anys educant petites grans persones" 
Felicitats a tota l'escola.3 
 

 
                      Sra. Patrícia Ruíz, Sra. Carme Negrillo, Sr. Alcalde Josep Poblet i Sra. Mª Àngels González. 

 
Potser la frase més significativa del Sr. Poblet fou que a l’escola s’estava millor que a 
casa, fent referència a la claror, la calefacció, l’amplitud de les classes i, perquè no, el 
bon saber fer dels mestres. 
 
A continuació la Coral Sant Esteve va estrenar la musicalització de l’himne de l’Escola, 
que també podeu veure al Facebook: 
https://www.facebook.com/jtoquero1/videos/10208031848744777/ 
 
El lip-dub elaborat a final de curs per tots els alumnes, editat per Carlos Iglesias i Juanjo 
Gago va fer moure a més d’un del seient, posant una nota de frescor enmig de tanta 
solemnitat. 
 
I ja per acabar fou el torn dels alumnes. Cada classe havia elaborat un text dirigit als 
nens del Torroja del futur. Un representant de cada classe el va llegir i conjuntament 
amb la foto de grup es varen introduir en una caixa que serà dipositada en una càpsula 
del temps que s’obrirà d’aquí a 50 anys. 
                                                 
3 Facebook oficial del Sr Alcalde Josep Poblet 
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I com no, un bon sopar va cloure els actes del primer dia. 
 
Dissabte 17 fou més tranquil, dedicat als alumnes amb tallers lúdics, jocs i activitats de 
convivència, exhibició de balls, partit d’handbol i esmorzar per a tothom. 
 
I ara si que he de cloure aquesta curta però intensa etapa del Torroja, recordant el lema 
que mou l’Escola: 
 

 

  
 
 


