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OBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTE

A curt termini

Familiaritzar-se amb el procés de donació de sang
i interiorizar-ho com un hàbit de participació
social.

Desenvolupar el potencial comunicatiu dels infantsDesenvolupar el potencial comunicatiu dels infants
i adolescents, participant en una campanya de
comunicació en el seu entorn familiar i social, per
conscienciar de la importància de donar sang.

Fer més propera i coneguda la tasca social, cívica i

El j t di i i j i i f t d

Fer més propera i coneguda la tasca social, cívica i
científica del Banc de Sang.

Incrementar la conscienciació vers la donació de
sang a partir d’una acció de participació
ciutadana

DESTINATARIS

El projecte es dirigeix a joves i infants menors de
18 anys.

Aquest pla educatiu pot ser adaptat als diferents
camps formatius en el que es mouen els infants i

ciutadana.

Predisposar els joves per esdevenir donants.

A mig-llarg termini

camps formatius en el que es mouen els infants i
els joves: el camp formal (centres de Primària i/o
instituts de Secundària) i el camp no formal
(esplais, escoltes, creu roja,...)

Crear una xarxa d’escoles amigues del Banc de
Sang i alhora d’entitats educatives no formals.



Projecte donació de sang i educació per la ciutadania

1. Formació 2. Creació

3. Servei4. Agraiments
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FORMACIÓFORMACIÓ





CREACIÓ





La sang no es pot fabricar només la pots donar tu.

Potser algun dia tu també la pots necesitarPotser algun dia tu també la pots necesitar.

Falta sang, faltes tu!!
Amb la teva sang es recuperaran molts malalts. Col·labora!

Reserva un lloc a la teva agenda i vine a donar sang!!Reserva un lloc a la teva agenda i vine a donar sang!!

El jovent ja estem conscienciats… i vosaltres?

No només falta aigua…també falta sang.

Jo de gran vull ser donant de sang.









SERVEI



Servei abans de la donació



Servei el dia de la donació de sang



VALORACIONS IVALORACIONS I 
AGRAIMENTS

..



VALORACIÓ GENERAL DELS PARTICIPANTS
CURS 2011/12

• Valoren l’activitat de l’1 al 10:  8,74  (de 983 infants i joves).

• Quines són les 6 paraules que definirien aquesta experiència.
Solidaritat  interessant  educativa  emocionant i divertidaSolidaritat, interessant, educativa, emocionant i divertida.

• Penseu que heu conscienciat el vostre entorn de la importància de donar de sang? Ha 
estat una tasca fàcil? Si (83%), però no ha estat fàcil (73%).

• Digueu aspectes positius:
Aprenentatge en coneixements (adquisició nous conceptes)
Aprenentatge en valorsAprenentatge en valors
Tasques de servei (informar als altres, ajudar als donants..)
Conscienciar al seu entorn
Ajudar als qui ho necessiten
Cooperació o treball en equipCooperació o treball en equip



VALORACIÓ GENERAL DELS PARTICIPANTS
CURS 2011/12

• Digueu aspectes a millorar:
Fer més promoció de la campanya
Coordinació de les tasques dels infants/joves el dia del servei
Més temps de preparació dels materials
El dia i/o l’horari de la campanya

• Creieu que a la vostra edat és un bon moment per treballar aquesta activitat?
SI (96%); NO (4%)

• Us heu plantejat donar sang en un futur ?
61,7% - SI
13 3% NO13,3% - NO
25 % - NS/NC



RESULTATS DEL PROJECTE

RESULTATS QUALITATIUS

OBSERVEM, en termes generals:

Els infants incideixen amb més intensitat en el seu entorn més proper.

Conscienciació més efectiva en adolescents.

Els paràmetres dels que depèn l’activitat per tenir uns bons resultats són els p q p p

següents:

― El barri, l’entorn o el medi sociocultural i socioeconòmic on s’actua.

― La implicació del centre.La implicació del centre.

― Moment en el que es fa la campanya.



CONCLUSIONS

La proposta educativa APS aplicada a la promoció de la donació dep p p p
sang es demostra eficaç per:

– Incrementar la conscienciació sobre la donació de sang.Incrementar la conscienciació sobre la donació de sang.

– Introduir la donació en els espais d’oci de joves i nens. La
flexibilitat del projecte permet adaptar-lo a necessitats
específiques de cada centre escolar i de cada entorn.p q

– Posicionar donació de sang és un acte cívic i quotidià.

– Implicar els adults en la donació de sang

– Establir relacions interprofessionals entre salut y educació



PLANNING EXEMPLE DE L’ACTIVITAT
Formació Creació de material Producció de 

material
Servei abans de la 

donació
Servei en la 

donació de sang

Principis de febrer Mitjans de febrer Finals de febrer Principis de març

g

Mitjans de març

Dia de la campanya de 
donació:

-Suport a la campanya:
1 sessió de dues

hores

-La sang
La donació de sang

Després de la formació:
Creació a l’aula de:

-Logos i eslògans per 
insertar als cartells i als 

flyers (el BST n’escollirà 1 de

El BST rep la feina 
feta i la produeix en 

quantitats pertinents.

-Es reparteixen les 
cartes a les famílies.
-Es pengen els cartells 
pels voltants del centre.
S’informa al barri sobre

Suport a la campanya: 
atenció al donant, 
suport al qüestionari, 
suport al refrigeri, 
entrega de l’obsequi al 
donant-La donació de sang

-Valors
-Comunicació
-Habilitats socials

flyers (el BST n’escollirà 1 de 
cada centre)

-Cartes (a pares i veïns)

-Altres: pancarta, obsequi 

-S’informa al barri sobre 
la campanya.

-Es penja la pancarta, 
cascada a la resta de 

donant.
-Buscar i informar 
possibles donants pels 
voltants de la 
campanya 

pels donants, enquestes a 
l’equip mèdic i als donants. 

Ràdio, televisió, premsa 
escrita. Web/Revista de 

l’escola.

cursos, ràdio/tv/premsa. 
Notícies a la web de 
l’escola...

-Flyers.
-Periodistes fent 
enquestes i 
fotografies....

HORARI: de XXh a

l escola.

Els centres han d’enviar els 
materials al BST com a

El BST retorna els 
materials editats alsHORARI: de XXh a 

XXh
materials al BST com a 

màxim el dia XX de febrer
materials editats als 
centres el dia XX de 

març.
HORARI: X hores en 

Torns
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