
P r o g r a m a  

d ’ a c t e s  d e l   

5 0  a n i v e r s a r i  

“50 anys 
educant petites 
grans persones” 

E s co l a   

To r r o j a  i  M i r e t  

Organitza: 

Escola Torroja i  Miret 
AMPA Escola Antoni Torroja i Miret 

 

Col.labora: 

Departament d’Ensenyament 
Diputació de Tarragona 
Ajuntament de Vila-Seca 
Biblioteca de Vila-seca 

Conservatori de Vila-seca 
La Caixa 

Més que bo 
Novagràfic  Impremta 

J.A. Molet 
Colla ball de diables de Vila-seca 

Colla de gegants i capgrossos de Vila-seca 
Colla Castellera Xiquets de Vila-seca 

Txaranga Band Tocats 



ACTES DE CELEBRACIÓ 

 

DIA: 16 D’OCTUBRE, ACTE INSTITUCIONAL 
 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE: 
 

19:30 h: Rebuda d’autoritats  
 
19:40 h: Presentació del llibre de 50 aniversari  
de l’escola i projecció d’audiovisual Veus de la 
memòria a càrrec de l’autor Sr. José Antonio 
Molet 
 

20:00 h: Parlaments d’autoritats i representants 
de la Comunitat Educativa  
 

20:30 h: Interpretació musical de l’himne com-
memoratiu del 50 aniversari a càrrec del Cor 
Sant Esteve del Conservatori de Vila-seca 
 

20:50 h: Visionat de lip-dub commemoratiu del 
50 aniversari realitzat pel professorat, l’alumnat 
i diverses entitats del municipi de Vila-seca. 
 

21:00 h: Acte de  la càpsula del temps 
 

21:30 h: Visita a l’exposició fotogràfica comme-
morativa dels 50 anys d’escola 
 

21:45 h: Sopar al restaurant Can Robles 
 
 

Fa 50 anys, algunes persones del nostre munici-
pi van tenir una sensibilitat especial per a l’en-
senyament i per a la construcció d’una escola 
per als infants, especialment el Sr. Antoni Torro-
ja i Miret, el qual dóna nom al nostre centre. Els 
tres pavellons i la resta d’espaioses ins-
tal·lacions conformen una identitat peculiar de 
l’escola que han configurat un important esce-
nari de molts esdeveniments educatius, socials i 
culturals de Vila-seca.  
 
Durant aquest període, el col·legi ha adquirit 
qualificatius diversos que mostren la seva quali-
tat pedagògica com escola innovadora, inclusi-
va, activa, solidària... Sovint els membres de la 
Comunitat Educativa expressen el seu orgull pel 
Torroja,  compartint tota una sèrie de valors 
que defineixen un ferm projecte que avala una 
identitat característica, fruit de la seva trajectò-
ria.  
 
Els nens d’ahir són ara ciutadans coneguts i 
anònims que han fet del nostre poble un indret 
emblemàtic. L’escola ha estat i és una peça 
cabdal en contribuir al progrés de Vila-seca. 
Per aquest motiu, podem anunciar amb gran 
satisfacció el lema del nostre aniversari, 50 
anys educant petites grans persones.  
 
Us convidem a celebrar-ho a través d’uns actes 
commemoratius que celebrarem els dies 16 i 
17 d’octubre de 2015. 

DIA: 17 D’OCTUBRE, ACTE POPULAR 
 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTE: 
 

10:00 h: Visita a l’exposició fotogràfica com-
memorativa dels 50 anys i presentació per 
part de l’alumnat de la història de l’escola. 
 
10:30 h: Tallers lúdics, jocs i activitats de convi-
vència  
 
11:00 h: Esmorzar popular 
 
11:30 h: Exhibició i taller de ball 
 
12:00 h: Partit d’handbol entre l’alumnat 

13:00 h: Cloenda dels actes 


