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Vine a donar sang! 

 

 
Si esteu interessats en fer aquesta activitat, us hauríeu de posar en contacte amb el banc 
de sang i teixits. 
 
QUÈ VOLEM SABER? 
 
A partir d’una activitat que ens va proposar la associació de veïns del barri sobre la 
donació de sang, els nens/es van voler conèixer la característiques de la sang, la 
importància de donar i participar en la campanya de donació. 
 
COM HO HEM FET? 
 
L'activitat té diferents parts. En la primera, un professional del Banc de Sang i Teixits va 
venir a l’escola i ens va fer una formació amb continguts científico-mèdics, de comunicació 
i de valors. A partir d'aquí els nens/es van fer una recerca sobre les característiques de la 
sang. 

A la segona part els/les nens/es van crear materials  per promocionar la donació de sang i 
van organitzar la seva pròpia campanya de difusió per conscienciar el seu entorn i animar 
a la gent a que doni sang. 

La darrera fase es dedica als agraïments i valoracions. Es tracta d'avaluar tota l’activitat i 
fer un reconeixement dels resultats de la campanya per part del centre i per part dels 
participants. 

En tot aquest temps l’alumnat ha creat logotips, eslògans i obsequis pels donants. 
 
També ha col·laborat amb nosaltres un forn de pa del barri, preparant el berenar pels 
donants. 
 
Procés seguit 
 

� Recerca d'informació sobre la sang, descobrim la seva importància vital: respiratòria, 
nutritiva,defensiva. 
 

� La donació i la necessitat de donar sang per salvar vides. 
 

� Durant el procés de la campanya es realitzen un seguit d'activitats per conscienciar i 
fomentar la donació entre les famílies i la gent del barri: 
- Es reparteixen les cartes a les famílies. 
- Es pengen els cartells pels voltants del centre. 
- S’informa al barri sobre la campanya. 
 

� El dia de la donació, els alumnes participen d'aquesta manera: 
- Atenció al donant. 
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- Suport per omplir el qüestionari. 
- Suport al refrigeri. 
- Entrega de l’obsequi al donant. 
 
 
QUÈ HEM APRÈS? 
 
Hem  après quins són els diferents components de la sang, els grups sanguinis, la donació 
i aspectes de comunicació. Alhora, hem dut a terme un servei de promoció de la salut en 
el nostre entorn més proper. 

És important donar sang: no comporta cap risc i, en canvi, per a malalts de tot el territori 
pot suposar avançar en el seu procés de curació. 

 

 


