CONSELL DELS INFANTS 2015-2016 ( gener de 2016)
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27.1.2016. Reunió número 5
Helena Gregorio i Xavi Benito (responsables del Consell)
17 consellers/es infantils del nou consell

Objectiu:
repassar la feina feta fins ara al llarg del curs
explicar la web del consell
repassar el pla de treball per el que queda de curs
realitzar el taller de l’energia
Els consellers que van anar al garatge reial expliquen el que van fer. També aprofitem per tal que els
consellers/res de 2n any expliquin la feina que van fer el curs passat.
Renovació del Consell
Constitució del CNIAC a Barcelona
La Mostra d’entitats del Prat de Llobregat
Pregó que llegeixen els reis mags al balcó de l’Ajuntament
Pilar Eslava, Sergi Alegre i Susanna Laredo
Accions adreçades als infants
Trobada amb l’alcalde
Calendari 2016
Taller placa solar Manel
Sorteig nous membres
Tallers a les aules

•

La Helena explica la web del consell, ensenya els diferents apartats que té i comenta com poden
participar a la web fent aportacions com comentaris, recomanacions de llibres etc

•

En Xavi explica la feina que s’ha de fer. Comenta que l’objectiu és fer uns videos per explicar el
funcionament d’algunes instal·lacions del Prat que han incorporat elements per estalviar energia. Aquest
videos els han de fer en grups i un cop fets es penjaran al youtube i es farà un codi QR per instal·lar en les
instal·lacions per tal que tothom el pugui veure.

Codi QR
• En Xavi fa els grup i distribueix les instal·lacions que s’han de treballar en els videos
G1 Escola el Prat I (leds i presència)Pol, Amaranta, Nayara, Kimberly, Daniel, Maryam
G2 CEM Sagnier (caldera) Joan, Alex, Iker, Maria, Carla S. , Caral C.
G3 Polígon industrial Mas Blau (leds)Hugo, Júlia, Xavier, Paula
G4 CEM Sagnier (plaques) Andrea, Pau, Yu, Carlos
G5 CEM Estruch (plaques fotovoltaiques) Ariadna, Marc, Alba, Arturo
•

Finalment en Xavi fa el taller de l’Energia per ensenyar el consum de les diferents tipologies de
bombetes; bombetes de baixa consum, bombetes incandescents, al·lògenes, dicroiques, leds i
fluorescents. I també ensenya el consum d’alguns aparells domèstics com el assecador de cabell.

