
El banc de sang 

En què consisteix l’experiència? 
El projecte consisteix en el disseny i realització d’una campanya de 

sensibilització de la població en general vers la donació de sang tot implicant 

infants i joves menors d’edat. 

La finalitat del projecte és incrementar la donació de sang i teixits amb la 

col·laboració dels infants i joves, donant-los la oportunitat de participar 

activament en una acció cívica, proporcionant-los formació que els acosti a 

un camp científic de gran interès, que els mostri la feina del Banc de Sang i 

els predisposi a convertir-se en donants en un futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapes: 

1. Aprenentatge: formació científico-mèdica, de comunicació i de valors. 

La metodologia és activa, mitjançant activitats de recerca, de reflexió... 

2. Creació de la campanya:  s’analitza la necessitat i el públic objectiu i es 

decideixen les accions a dur a terme: escollir una frase i utilitzar-la com a 

lema en cartells i "flyers"; redactar cartes d’invitació per a entitats i 

col·lectius concrets, públic o privats; preparar un guió d’entrevistes per 

al dia de la donació i poder fer un bon reportatge com a difusió de la 

jornada i els resultats obtinguts... 

3. Execució del servei: consta de tres fases: 

• Difusió de la jornada: Els joves adrecen les eines de comunicació creades 

a les entitats seleccionades i a la població en general. 

• Suport a la jornada: durant la jornada de donació recolzen la captació de 

donants i transmeten als donants els valors del seu gest, aprofitant els 

coneixements adquirits en la formació. 

• Difusió dels resultats: amb els mitjans i metodologies triades, els infants 

es fan ressò dels resultats de l’experiència. 
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4.  Avaluació i reconeixement: L’avaluació del projecte es realitza des 

de 2 vessants:  

• Avaluació interna sobre  els aprenentatges aconseguits per el grup, 

partint dels coneixements inicials, dels valors adquirits durant el projecte 

per el grup... 

• Avaluació dels resultats: el nombre de donacions aconseguides, 

l’impacte sobre la població local, en aquesta avaluació pot ajudar el 

propi banc de sang aportant dades històriques de donacions al barri, per 

exemple. 

El reconeixement ha de venir de fora del grup, en aquest cas del banc de 

sang, de les entitats del barri (participants o no), reconeixement públic en els 

mitjans... 

 
Qui participa?  

Els joves són els agents del projecte, els qui participen de la formació, els 

transmissors dels coneixements i els executors del servei. 

La població local és la destinatària del seu servei, i la societat en general la 

beneficiària de la seva acció.  

 

Què es pot aprendre?  
A nivell específic, per a la realització del projecte, els joves reben formació de 

continguts relatius a la salut humana, la donació de sang, al coneixement del 

banc de sang i teixits del nostre país i aspectes referents a habilitats 

comunicatives i  campanyes de comunicació. 

 

A nivell comunitari, és una experiència de participació democràtica, de 

dinamització i implicació ciutadana, de treball en equip. 

 

Quin servei es fa? 
Les tasques principals que desenvolupen el joves són: 

• Servei de promoció de la salut en el seu entorn més proper. 

• Organització i difusió de la jornada de donació al barri o municipi. 

• Captació i atenció de donants. 
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Per què és rellevant? 
Perquè la difusió i la comunicació són factors clau del projecte. 

Perquè el servei està justificat i acceptat socialment. 

Perquè permet establir  un equilibri entre la participació individual i grupal.  

Perquè fomenta el pensament crític. 

 

Qui realitza el projecte?   
Banc de Sang i teixits 

El Banc de Sang i Teixits és l'empresa pública del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya que té com a missió garantir l'abastament i el bon 

ús de sang i teixits a Catalunya, essent el centre de referència en 

immunologia diagnostica i de desenvolupament de teràpies avançades. 

Més informació a: www.bancdesang.net 
 

Aquests són alguns exemples d’Esplais que han realitzat el projecte:  

 

Esplai Ca l’Oliverar  

L’Esplai Ca l’Oliverar és una entitat sense afany de lucre que te com a 

finalitat l'educació en el lleure del infants i joves del municipi de Roda de 

Barà i rodalies.  

Realitzen activitats esporàdiques amb els infants i famílies  del municipi.  

Més informació a: http://blocs.xarxanet.org/eco_roda/ 
 

Club d’Esplai Bellvitge 

El Club d’Esplai Bellvitge és una associació sense afany de lucre constituïda 

l’any 1969 que té per missió: “educar en valors a infants, joves, adults i 

famílies, especialment del barri de Bellvitge, en el seu temps lliure, i 

esdevenir un espai de formació comunitària amb voluntat de transformació i 

inclusió social”. 

Les activitats es realitzen de dilluns a dissabte durant tot el curs i en el 

període de vacances amb les colònies, els campaments i els casals.       

Més informació a: www.esplai.org 
 

Localització:  
Roda de Berà i l’Hospitalet de Llobregat, són algunes de les localitats on s’ha 

realitzat el projecte.  

 

 
 

. 
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