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EDULÒNIA: Cases de colònies de qualitat

EDULÒNIA és una marca del grup ENGLISH SUMMER S.A., 
una empresa familiar dedicada professionalment a 
l’ensenyament de l’anglès i a oferir serveis a les escoles 
basats en el lleure educatiu des de 1980: una combinació 
perfecta entre la formació acadèmica, l’oci, l’esport i la 
convivència. 

Aprendre a EDULÒNIA amb ENGLISH SUMMER S.A. és molt 
més que formació acadèmica. També són aventures, tallers, 
visites culturals, natura... en definitiva, una experiència 
única que els alumnes recordaran durant molt de temps.

Al grup ENGLISH SUMMER S.A. som especialistes en 
l’educació en el lleure i sobretot en l’anglès. Així, també 
oferim Colònies d’anglès a l’estiu, Cursos d’idiomes a 
l’estranger i disposem d’una acadèmia d’idiomes a Tarragona. 
A més, també disposem d’una agència de viatges pròpia 
amb personal expert en grups escolars. 

En aquest catàleg també veureu que les nostres cases estan 
totalment equipades i preparades per rebre grups i famílies 
per estades de cap de setmana i esdeveniments. 

Posem a la vostra disposició un grup de pedagogs, educadors 
i monitors amb una àmplia experiència i amb un ampli sentit 
de la responsabilitat, la seguretat, l’atenció i l’educació dels 
alumnes. 

El nostre personal de cuina, neteja i manteniment farà de la 
vostra estada una experiència única i diferent d’una casa de 
colònies. Les nostres cases són petits hotels per a famílies, 
escoles i grups. Espais preparats en entorns espectaculars 
enmig de la natura. 

Equip humà
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On som?

TAMARIT
PORTAVENTURA

WORLD
TARRAGONA

POBLET

PRADES

VALLCLARA

LLEIDA

BARCELONA

GIRONA
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FINCA VALLCLARA
Since 1980

Vallclara és un petit poble de la Conca de Barberà amb un centenar d’habitants. En un entorn eminentment 
natural i envoltat de frondosos boscos s’aixeca una autèntica casa senyorial del segle XIX amb una acollidora 
zona enjardinada. I a tan sols 15 quilòmetres de la casa trobem el monestir de Poblet, un lloc emblemàtic 
per a visitar.

Finca Vallclara 
C/ Raval de Vimbodí, 1. 
43439 Vallclara (Taragona).

E. vallclara@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 86 92 97

W. www.fincavallclara.com

Posició GPS. 
Longitud 41º 22’ 39.0606”
Latitud 0º 58’ 54.696”

A 30 km de Lleida
A 60 km de Tarragona
A 115 km de Barcelona
A 210 km de Girona

Situació

Contacte
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La casa

123 places

De 2, 4 i 6 amb bany inclòs
Habitacions preparades 
per famílies amb llit doble

Espais, sales i serveis

Instal·lacions esportives

a 200m

Zona d’aventura - Problem Solving

Circuit de karts a pedals

Nº de registre: 199
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FINCA LA CAPELLA - POBLET
Since 1984

La finca “La Capella” es troba a l’Espluga de Francolí, un poble de la Conca de Barberà, a la zona denominada 
“Les Masies”. La casa, que ocupa una gran extensió (22ha), està situada molt a prop del Monestir de Poblet. 
La finca disposa d’amplis jardins i boscos que limiten amb el Paratge Natural de Poblet, de gran bellesa 
visual i que permet un contacte continu amb la natura.

Finca La Capella 
Carretera de les Masies s/n 
43440 L’Espluga de Francolí
(Taragona).

E. poblet@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 87 00 57

W. www.fincalacapella.com

Posició GPS. 
Longitud 41º 22’ 36.6558”
Latitud 1º 5’ 21.786”

A 40 km de Lleida
A 48 km de Tarragona
A 98 km de Barcelona
A 190 km de Girona

Situació

Contacte
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La casa

210 places

De 2, 4 i 6 amb bany inclòs
Habitacions preparades 
per famílies amb llit doble

Zona d’aventura - Problem SolvingEspais, sales i serveis

Instal·lacions esportives

a 200m

Nº de registre: 201
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FINCA TAMARIT
Since 1992

El mar Mediterrani. La Costa Daurada i els castells de Tamarit, Ferran i Altafulla envolten la finca Tamarit, 
a tocar de la ciutat de Tarragona, Patrimoni de la Humanitat. Els boscos i les platges d’autèntic perfil 
mediterrani conformen el paisatge visual del complex de Tamarit, amb el parc natural Tamarit - Punta de la 
Móra, la reserva natural del riu Gaià, la platja de Tamarit i Cala Jovera.

Finca Tamarit
Partida de Tamarit s/n 
43008 Tarragona (Taragona).

E. tamarit@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 65 12 27

W. www.fincatamarit.com

Posició GPS. 
Longitud 41º 8’ 15.8958”
Latitud 1º 21’ 6.1028”

A 90 km de Lleida
A 8 km de Tarragona
A 90 km de Barcelona
A 170 km de Girona

Situació

Contacte
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La casa

196 places

De 4 a 6 amb bany inclòs

Zona d’aventura - Problem Solving

Aquari a 500m225m2

Espais, sales i serveis

Instal·lacions esportives

Nº de registre: 51
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FINCA PRADES
Since 2004

Les muntanyes i els frondosos boscos de Prades, paratge artístic-natural al Baix Camp, acullen la finca 
Prades. Un lloc que permet estar en contacte ple i exclusiu amb la natura, situat al centre de bells paratges 
i poblacions com Ulldemolins, Cornudella del Montsant  o Vilanova de Prades.

Finca Prades
Crta. d’Albarca - Prades km 2,5.
43364 Prades (Taragona).

E. prades@edulonia.com
     info@edulonia.com

T. 902 36 65 78 / 977 86 82 87

W. www.fincaprades.com

Posició GPS. 
Longitud 41º 18’ 45.4288”
Latitud 0º 57’ 46.7568”

A 60 km de Lleida
A 65 km de Tarragona
A 120 km de Barcelona
A 210 km de Girona

Situació

Contacte
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La casa

284 places

De 4 a 6 amb bany inclòs

Zona d’aventura - Problem Solving

Circuit de karts a pedals

Nº de registre: 475

Espais, sales i serveis

Instal·lacions esportives
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Què pots fer?

Colònies escolars

Les colònies escolars representen pels nens 
i nenes una experiència única que recorden 
al llarg dels anys, però perquè sigui realment 
profitosa cal centrar-la en una vessant 
pedagògica. 

Gràcies a les activitats lúdiques i als tallers 
educatius realitzats en l’entorn natural de les 
nostres cases de colònies, els alumnes reforcen 
l’aprenentatge de valors i coneixements que 
reben a diari a l’escola.

Les nostres cases de colònies disposen de múltiples 
espais perquè pugueu realitzar les vostres pròpies 
activitats. Aules i sales polivalents per agrupacions 
musicals, fantàstiques instal·lacions esportives per 
tot tipus de clubs esportius, etc.

A més a més, us proposem estades de team building. 
Res millor que passar uns dies amb els companys de 
feina, de grup, en família o amics per reforçar vincles 
i treballar tots junts en diversos reptes que haureu de 
superar mitjançant confiança, cooperació, és a dir, 
treball en equip!

Estades per a grups
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Turisme familiar

Esdeveniments i celebracions

Aprofita els caps de setmana, ponts i festivitats per 
gaudir d’una escapada amb la família o amics en 
paratges magnífics. Podreu fer excursions i descobrir 
la cultura i gastronomia de l’entorn.

Les nostres cases estan envoltades de frondosos 
boscos, i espais naturals perfectes per fer senderisme, 
rutes en BTT, kayaks i moltes més activitats que 
permeten gaudir de la naturalesa que ens ofereix la 
costa i la muntanya.

També tenim una àmplia oferta cultural. Les nostres 
cases es troben al costat del Monestir de Poblet, a 
8km de la Tàrraco romana ideal per fer sortides amb 
amics o família i endinsar-se en la nostra història.

A Edulònia també ens ocupem de l’organització 
integral d’esdeveniments i celebracions d’allò més 
especials:

 Casaments
 Comunions
 Batejos
 Aniversaris
 Esdeveniments d’empresa
 

Digue’ns el que necessites, ens adaptarem a les teves 
necessitats.
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Les colònies escolars

A Edulònia hem dissenyat les estades escolars 
per a que els nens i nenes puguin aprendre i, 
alhora, gaudir en uns entorns únics enmig de 
paratges naturals de gran interès.

Les nostres colònies escolars estan coordinades 
i portades a terme per un equip de pedagogs, 
mestres i professionals del lleure amb una 
vocació d’innovació i millora contínua que 
fan de les estades escolars unes jornades de 
convivència excel·lents.  

Els programes educatius que us oferim 
s’emmarquen dins un eix temàtic, cada activitat, 
cada taller, cada joc estarà contextualitzat amb 
la temàtica que hagueu escollit.  

Gaudiu d’un dia d’esbarjo, a l’aire lliure, rodejats 
de cultura o natura, per conèixer tradicions o 
oficis, practicant esports o aventura, però sense 
oblidar la vessant educativa. Podem organitzar-
vos una multitud d’activitats perquè passeu un 
dia inoblidable a qualsevol de les nostres cases.

- Sortides històriques: Tarragona Romana 
(Tamarit) i Montblanc Medieval (Poblet).

QUÈ FEM? SORTIDES D’UN DIA

- Sortides temàtiques: Endinsa’t a la Mar 
(Tamarit), Endinsa’t a la Muntanya Vermella 
(Prades), Endinsa’t al Bosc (Poblet), Endinsa’t a la 
Pagesia (Vallclara).

- Sortides tradicionals en anglès:  Halloweenlònies 
i Easterlònies.

- Sortides culturals: Cova de la Font Mayor 
(Poblet i Vallclara), Museu de la Vida Rural 
(Poblet i Vallclara), Tarragona Romana (Tamarit). 

-  Sortides de cooperació: jocs per fomentar la 
cooperació, treball en equip.
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UN DIA A EDULÒNIA COM TRIAR LES ACTIVITATS

ACTIVITAT 1 MATÍ M1 

ACTIVITAT 1 TARDA T1 

ACTIVITAT DE NIT 

ACTIVITAT 2 MATÍ M2 

ACTIVITAT 2 TARDA T2 

1h DE GUÀRDIA 

08:30h. Esmorzar

10:00h - 11:20h. Amb monitors

11:20h - 11:40h. Break - Fruita

11:40h - 13:00h. Amb monitors

14.30h - 15:30h. Dinar mestres

16:00h - 17:20h. Amb monitors

17:20h - 17:40h. Berenar

17:20h - 19:00h. Amb monitors

20:30h. Sopar

21:30h.-23:00h. Amb monitors 

23:00h. A dormir... 

13:30h.  Dinar nens i nenes

Un cop heu efectuat la reserva de la vostra estada 
a Edulònia, el nostre departament d’activitats 
es posarà en contacte amb els responsables 
del grup per tal d’assessorar-vos en la tria de la 
programació d’activitats. 
 
Us enviarem tota la informació detallada de 
les diferents propostes que es poden realitzar 
amb una relació de totes les activitats, durada, 
edats...  

També podem elaborar un programa a mida amb 
els temaris que esteu treballant a l’escola. 

La gran majoria de les nostres activitats tenen 
una durada d’1h i 20min, haureu d’escollir dues 
activitats pel matí, dues per la tarda i una per 
la nit. 
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Endinsa’t a la mar! Problem SolvingAstrolònies

Problem Solving

Altafulla, 
terra de bruixes

ConstrulòniesConstrulònies

Endinsa’t a la muntanya vermellaRomans

Edulònia compta amb diversos eixos d’animació depenent de l’entorn i de les possibilitats que ens ofereix cada 
centre. Les activitats estan agrupades i predissenyades per cicles educatius i adaptades a les edats dels infants i 
joves. Per les sortides d’un dia, es poden escollir les activitats individualment. Dins de les temàtiques podeu escollir 
entre natura, història i cultura, team building, o bé, aventura i esports. A continuació, us presentem els packs 
d’activitats disponibles a cada casa (per a més informació consultar la pàgina web):

Multiesportives

FINCA VALLCLARA

FINCA TAMARIT FINCA PRADES

FINCA LA CAPELLA

PACKS D’ACTIVITATS

Problem Solving Viatge en el temps

Construlònies

Un poble per descobrir

Multiesportives

Viatgem 
a la prehistòria

Problem Solving

Vida medieval 
a la Conca

Construlònies

Endinsa’t al bosc 
de Poblet

Multiesportives

18
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COLÒNIES ESCOLARS EN ANGLÈS

COLÒNIES ESCOLARS A PORTAVENTURA WORLD*

Estades de colònies a les nostres cases per 
tal que els alumnes aprenguin anglès d’una 
manera més vivencial i divertida.

Com ja sabeu Edulònia és una marca del grup 
English Summer S.A., empresa dedicada a 
l’ensenyança de l’anglès des de fa ja 40 anys. 
Per aquest motiu, podem garantir unes 
colònies en anglès de qualitat on totes les 
activitats seràn dirigides per professors nadius 
o monitors titulats amb un alt nivell d’anglès. 

Learn English having fun!

Problem Solving

Gaudeix d’una estada a PortAventura World 
amb la teva escola! Entrada al parc, activitats 
dirigides per monitors d’Edulònia.

Edulònia i PortAventura World desenvolupen 
aquest projecte educatiu pioner al país per tal 
d’oferir a les escoles una experiència única que 
els alumnes no podran oblidar.

Des d’Edulònia apostem per l’immersió 
lingüística i per això oferim l’opció de realitzar 
activitats en català, castellà o bé anglès.

A la casa de colònies Finca Tamarit

Als hotels de PortAventura World

Opcions d’allotjament:

*Colònies disponibles durant els mesos d’obertura del parc 

(de març a setembre).
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TURISME FAMILIAR

viu un estada plena 
d'aventures en 
família, reptes i 
bons moments!
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QUÈ FEM?

Les nostres cases estan situades en llocs idíl·lics 
envoltats de paisatges únics per a que pugueu 
desconectar i passar uns dies en plena naturalesa. 
Ja sigueu de mar o de muntanya podeu escollir 
qualsevol de les nostres quatre cases i realitzar 
diferents activitats que ens permet l’entorn.

Rutes a peu, en bici, a cavall...

Les muntanyes de Prades són un referent per la 
pràctica del senderisme, la bicicleta de muntanya o 
l’equitació.

Boscos autòctons, plens de vida, han perdurat 
inalterables amb el pas del temps. El cor de les 
muntanyes de Prades encara batega i ens trasllada 
restes visibles de l’antic empedrat de camins 
tradicionals que l’home treballava, un privilegi 
poder recórrer els seus racons més íntims.

El monestir de Poblet i els seus voltants ofereixen 
múltiples possibilitats tan per grups d’amics com 
per famílies. Finca La Capella està situada a només 
800m del monestir. 

A Vallclara gaudireu de l’encant i la tranquil·litat 
que té aquest petit poble. A més, podreu apropar-
vos als entorns esmentats anteriorment a pocs 
quilòmetres de la casa de colònies.

A Tamarit hi trobareu una de les platges més 
tranquil·les de tota la costa catalana que va des 
del Castell de Tamarit fins al far de Torredembarra. 
Podreu practicar esports d’aventura i gaudir de 
les seves cales com Cala Jovera. I a només 10km, 
podreu descobrir l’antiga Tàrraco romana amb una 
bellesa arquitectònica que et sorprendrà. 
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Un nou concepte de campament familiar d’una o dues setmanes a l’agost pensat per aquelles famílies actives 
que els agrada viatjar, aprendre i passar unes vacances molt enriquidores amb els nens. El Family Camp 
comptarà amb un programa d’activitats en anglès tant per nens com per adults: excursions, olimpíades 
familiars, esports, jocs... tot això i més per passar-ho pipa en família!

Les cases de colònies estan totalment adaptades per 
rebre famílies i grups. Les habitacions familiars són 
combinables de 2 a 6 places amb l’opció de llit de 
matrimoni i lliteres, perfectes per a famílies. A més, 
totes les habitacions disposen de bany complet. 

Oferim diferents règims d’allotjament: dormir i 
esmorzar, mitja pensió i pensió completa.

FAMILY CAMP

Vine amb la teva família també a l'estiu!
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ESDEVENIMENTS

Les nostres cases 
són la millor opció 
celebrar amb amics i 
família els dies més 
importants de les 
vostres vides. 
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Celebra-ho a la casa de colònies!

Les nostres cases de colònies estan preparades per celebrar qualsevol mena d’esdeveniment. Et proposem 
algunes idees, però si en tens una altra, truca’ns, segur que et podrem ajudar:
 
 Batejos i comunions: amplis espais perquè la canalla s’ho passi pipa. També organitzem   
 el convit i ens adaptem a totes les vostres necessitats amb diversos espais i sales polivalents.

 Casa’t de colònies: també celebrem casaments i banquets d’allò més especials. Cerimònia,   
 convit, ball i festa sense límits i allotjament per a tothom! Tot en un entorn únic.

 Aniversaris i animació infantil: disposem de tot el necessari per organitzar la teva festa,   
 monitors de temps lliure, activitats per a petits i grans, espais condicionats per tota mena de grups, 
 pistes poliesportives...

 Outdoor training i team building: també organitzem jornades formatives per a empreses amb 
 especial atenció per a programes de team building.

QUÈ FEM?
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“ T O T  E L  Q U E  P U G U I S  I M A G I N A R  É S  R E A L ”

    -  P A B L O  P I C A S S O

27
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SUMMER CAMPS

Learn having fun!
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Des de l’any 1980, sota la marca English Summer S.A, organitzem 
colònies d’estiu en anglès, per a nens i joves de 5 a 17 anys. En aquestes 
colònies combinem una formació en anglès divertida i amena amb diferents
activitats, piscina i esports cada dia.

Comptem amb professors nadius per les classes en anglès i un staff de monitors altament qualificat pel 
desenvolupament de les activitats i el monitoratge de nens i joves.

QUÈ FEM?

1. EMPRESA FAMILIAR dedicada exclusivament a la gestió integral de les colònies i a 
l’ensenyament de l’anglès.

Més de 38 anys d’EXPERIÈNCIA. Fundada al 1980.

Més de 50.000 famílies ens han donat la seva CONFIANÇA portant els seus fills.

SEGURETAT, supervisió exhaustiva i personalitzada de tots els alumnes.

La nostra GARANTIA, més del 60% de alumnes repeteixen any rere any.

PROFESSIONALITAT, més de 450 persones al seu 
servei amb destacats valors humans.

ATENCIÓ PERSONAL amb tracte proper i humà.

Les cases on es realitzen les colònies 
són de la nostra PROPIETAT.

Sempre incorporem NOVETATS i més serveis 
com les polseres personalitzades amb tecnologia 
NFC.

Compromesos amb el valor de la QUALITAT, 
tant en allò assistencial com en allò pedagògic.

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 
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The original and still the best !:

English + Multiactivity: Aquestes colònies combinen 4 hores de classes d’anglès diàries amb professors 
nadius, amb una multitud d’esports i activitats cooperatives a l’aire lliure. Tampoc hi faltarà la piscina i una 
festa temàtica cada nit!

Colònies temàtiques: English + ...

TIPOLOGIA DE COLÒNIES D’ANGLÈS

Chef Camp: En aquestes colònies els alumnes elaboren tot tipus de receptes gràcies a les  
masterclass diàries que reben de diversos professionals de la cuina: cuina creativa, tradicional, 
internacional, reposteria... i molt més!

Dance Camp: Les colònies de dansa estan dissenyades perquè aprenguis diferents tipus de ball, 
des de Funky a Jazz passant per Hip-Hop o Dansa Llatina. Adeqüem els passos i tècniques als 
diferents nivells del grup.

Horseriding Camp: Classes pràctiques al Centre d’Equitació Montblanc orientades a anar agafant 
soltesa sobre el cavall amb professors titulats. També es fan exercicis de doma clàssica, vaquera, 
alta escola, raid i trenat i imatge del cavall per concursos.

Tech Camp: Experimentem amb noves tecnologies per potenciar l’enginy i la creativitat dels  
participants com per exemple, aprendre a dissenyar, construir i posar en marxa el seu propi robot 
que haurà de resoldre els diferents reptes que se li plantegin.

Kids Fashion Camp: Un campament per endinsar-se al món de la fotografia, el modelatge, la  
interpretació i altres matèries relacionades que els ajudarà a explotar tot el potencial que guarden 
dins.

PortAventura World Camp: El primer campament d’estiu on es combina diversió, aprenentatge, 
adrenalina, festes temàtiques, esports, piscina, espectacles i molt d’anglès! 7 dies per descobrir i 
aprendre al parc temàtic més gran del sur d’Europa.
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El nostre objectiu és el benestar i la seguretat dels 
nens i nenes durant la seva estada. Som conscients que 
actualment les intoleràncies i les al·lèrgies alimentàries 
són molt comuns i ja tenim experiència en gestionar i 
adaptar les dietes a les necessitats de cada cas particular.

A més, som socis de “Celíacs de Catalunya” i disposem 
de totes les llistes actualitzades d’aliments i proveïdors 
especialitzats en productes aptes pels intolerants al 
glúten.

Periòdicament, laboratoris certificats fan una inspecció 
dels nostres processos d’el·laboració així com un anàlisis de 
l’equilibri dietètic del nostre menú. A més, constantment 
fem auditories internes sobre la implantació de sistemes 
per la manipulació higiènico-sanitària dels aliments.

Alimentació

A Edulònia disposem de servei propi de cuina, neteja i 
manteniment. Professionals preparats per fer de l’estada 
una experiència única en cases de colònies.

ALIMENTS ECOLÒGICS I DE PROXIMITAT

AUDITORIES

CONTROL D’INTOLERÀNCIES

Apostem per una dieta amb productes de temporada i 
de proximitat. Actualment, el nostre menú compta amb 
ingredients d’orígen ecològic i de km0. Moltes de les 
nostres fruites, verdures, llegums, cereals, làctics... tenen 
certificat de producció ecològica, oferint així, una millor 
qualitat dels productes.
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Cada grup és diferent, per això creiem que cadascú 
ha de rebre una atenció única i personal. Ens 
agrada cuidar dels detalls i oferir a les famílies, 
grups escolars i grups de cap de setmana diverses 
opcions que s’ajustin el màxim possible a les seves 
necessitats.

Els entorns de cada casa són únics i ens ofereixen 
moltes possibilitats. A cada casa podeu demanar 
informació sobre les activitats disponibles, rutes, 
recomanacions i totes les opcions que teniu per fer 
durant la vostra estada. 

També ens encarreguem de gestionar-vos les 
reserves, lloguer de material, etc. per fer la vostra 
estada el més fàcil possible i no us hagueu de 
preocupar per res.

El funcionament del menjador és de tipus ‘self-
service’. Després d’agafar la safata, els coberts i el 
got,  podreu gaudir d’un menú amb un buffet de 
primers, segons i postres elaborat a les nostres cases.

L’esmorzar és l’àpat més important del dia. Us oferim  
un esmorzar tipus continental  amb te, cafè, sucs, pa, 
embotits, cereals... per tenir energia durant totes les 
aventures que us esperen!

A més disposareu de servei permanent de cafè, 
infusions, sucs... durant les 24h del dia.

Serveis

EL MENJADOR

ATENCIÓ PERSONALITZADA

RECEPCIÓ I RECOMANACIONS TURÍSTIQUES
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Compromís

Europa és el segon major productor de plàstic del món i el seu ús no deixa 
de créixer any rere any. Tots nosaltres tenim la oportunitat de canviar aquesta 
situació i a Edulònia volem fer-ho.

A la conducta de cada organització, empresa e inclús de cada persona és 
possible el retorn a sistemes més sostenibles i menys contaminants. Per a 
això, ens sumem a aquesta lluita amb l’adquisició de nous productes fets 
amb matèries procedents de recursos renovables, com la utilització de paper 
reciclat, bosses reciclades, etc. A més a més, substituïm els gots de plàstic pels 
de cartró reciclat i aprovisionem al nostre staff amb cantimplores per evitar el 
consum d’ampolles de plàstic.

Tots podem realitzar un paper fonamental en la lluita per un món sense plàstics. 
A les nostres cases utilitzem paper reciclat. A més a més, aquest catàleg ha 
estat imprès amb paper ecològic el qual s’obté de la fusta provinent de boscos 
certificats FSC (Forest Setwardship Council, el sistema de certificació forestal 
més acreditat del món), pel que compleix amb rigorosos criteris mediambientals 
i socials.

SOM MEMBRES DE:

A Edulònia volem 
EVITAR el PLÀSTIC D’UN SOL ÚS 

Si no tens més opció i has de sortir a fora, agafa un got 
de cartró reciclat.
Si no tienes más opción y tienes que salir a fuera, coge un vaso 
de cartón reciclado.

If you don’t have any more option and you have to go outside, 
take a recyled paperboard cup.

Què millor que un bon cafè en una tassa? Com a casa!
¿Qué mejor que un buen café en una taza? ¡Como en casa!

What is better than a good coffe in a mug? Like at home!
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Codi Ètic

Compromesos amb el país per a l’impuls de 
l’activitat econòmica, la generació de riquesa, el 
desenvolupament dels sistemes educatiu i cultural, 
la seva defensa com a drets socials i la lluita contra 
les desigualtats.

Com a organització associada a ACELLEC, Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura, 
ens comprometem a seguir el Codi Deontològic que us presentem a continuació:

1 COMPROMÍS

Impuls a la plena professionalització del sector 
a través de la qualitat en la gestió, tant de les 
organitzacions empresarials com dels treballadors 
i treballadores.

3 QUALITAT I PROFESSIONALITZACIÓ

Compromesos a mantenir un nivell elevat de 
formació dels treballadors i treballadores del sector, 
amb actualització permanent de coneixements, 
millora continuada d’aptituds i incorporació 
d’innovacions tècniques i metodològiques.

5 FORMACIÓ

L’activitat econòmica inclou com a valors essencials 
la contribució al benestar de la comunitat, el 
progrés material, social i cultural de la ciutadania, 
i la garantia del caràcter públic dels serveis 
encarregats per l’administració. Per aquesta raó, 
també s’impulsen projectes de responsabilitat 
social per contribuir a reduir les desigualtats 
socials.

7 RESPONSABILITAT SOCIALImplicats en la consolidació del sector per dotar-lo 
d’instruments de coneixement i anàlisi, en relació i 
col·laboració amb l’administració, agents socials i 
institucions acadèmiques.

2 CONEIXEMENT

Respecte, impuls i generalització del compliment 
del conveni col·lectiu sectorial de referència. Es 
vetlla per la qualitat en el treball i per les condicions 
materials i físiques amb què es desenvolupa la 
tasca dels treballadors.

4 CONVENI COL·LECTIU

Respecte a la legislació vigent, compliment 
d’obligacions tributàries i seguiment de normatives 
del sector, en especial en matèria de qualitat, 
seguretat, prevenció de riscos laborals i impacte 
ambiental. Especial vigilància per fer possible la 
lliure i lleial competència en l’exercici de l’activitat 
econòmica.

6 LEGALITAT

Respecte al medi ambient, amb mesures que 
contribueixen a la seva preservació i que minimitzen 
l’impacte que pugui tenir l’activitat econòmica.

8 MEDI AMBIENT

La defensa del sector i la interlocució amb 
l’administració i els agents socials es fa de forma 
pública i transparent.

9 TRANSPARÈNCIA

Respecte i defensa de la diversitat en totes les 
seves expressions (cultural, de gènere, ètnica, 
lingüística, sexual, ideològica, nacional, moral i 
religiosa).

10 DIVERSITAT
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COM RESERVAR?

www.edulonia.com

info@edulonia.com

C/ Sant Francesc, 4
43003 Tarragona

902 15 30 49


