Cada dia fan falta 1.000 donacions de sang
per atendre les persones malaltes a Catalunya. Cal tenir en compte que la sang caduca i,
per tant, s’ha de garantir la regularitat de les
donacions. Per això, el Banc de Sang i Teixits
ha impulsat un projecte educatiu per difondre
el missatge de la donació entre la població
més jove i augmentar la conscienciació de la
necessitat de donar sang. El propòsit és que
participin activament en una campanya de donació, treballant conceptes relacionats amb la
sang i contemplin la possibilitat de fer-se donants quan tinguin 18 anys.

EL PROJECTE
“Aprèn, participa i dóna”
Objectius
Aprendre conceptes relacionats amb la sang i la
donació, crear una campanya de comunicació i
conscienciar l’entorn més proper amb valors com
la solidaritat, l’altruisme, la responsabilitat, la implicació i el treball conjunt en el marc d’una campanya de donació de sang.

Característiques
Durada mínima de 10 hores
Formació a càrrec de professionals
del Banc de Sang i Teixits
Creació de materials (pel propi centre)
Servei (campanya de donació amb implicació del
centre)
Alumnes per sessió
1 grup-classe (25 aprox.)
Dates de realització i horaris
Cal acordar les dates de realització de l’activitat
amb un mínim de tres setmanes d’antelació
abans de la formació.
Entre el dia de la formació i el dia de la campanya de donació de sang ha d’haver un mes
com a mínim.
A convenir amb el centre.
Lloc
Al mateix centre

Fases del projecte
1. Personal del Banc de Sang i Teixits imparteix
en el centre educatiu la formació sobre la
sang, la comunicació i els valors.

2. Petits i joves creen una campanya comunicativa.
3. Porten a la pràctica les accions de difusió als
mitjans, xarxes, entorn familiar, social i educatiu.

4. Avaluació de l’experiència i agraïments als
participants.

Aprenentatges
• Àmbit de la Salut: el procés de la donació de sang.
• Comunicació: desenvolupar les habilitats
socials i comunicatives. Treball dels recursos
publicitaris.
• Valors: el treball per a una societat més participativa, solidària, i compromesa.

Opinió dels docents

L’APS és un programa...

SOLIDARI

EDUCATIU

DIVERTIT

INTERESSANT

EMOCIONANT

Com contactes amb nosaltres?
Banc de Sang i Teixits
Departament de promoció
Tel. 93 557 35 00
aps_bancdesang@bst.cat
facebook.com/apsbancdesang
@donarsang
donarsang.gencat.cat
Amb la col∙laboració de:

