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El projecte d'Aprenentatge Servei [APS (Metodologia Educativa: 

www.aprenentatgeservei.org)] del Banc de Sang es duu a terme en 5 fases: 

 

1. Presentació del projecte al centre 

2. Formació 

3. Creació de materials 

4. Dia de campanya 

5. Avaluació 

 

1. Presentació del projecte al centre 

Quan l'escola mostra interès per conèixer el projecte d'APS del BST ens reunim 

per presentar formalment l'activitat, resoldre dubtes, tancar dates (formació, 

elaboració de materials, campanya...) i acordar quines són les accions que fa 

cada part. A més de conèixer-nos en persona! 

 

2. Formació 

La formació, als alumnes, té una durada aproximada de dues hores (en funció 

de les necessitats del centre). S'estructura en dues parts, una de continguts 

medico-científics i l'altra de comunicació i habilitats socials. Parlem de la sang, 

els seus components, què en fem d'aquesta sang, quin és el procés de 

donació, com es fracciona al laboratori... i treballem qui són els possibles 

donants als que poden conscienciar, quin és el missatge que han de 

transmetre, com s'ha de transmetre, quins són els suports "publicitaris" dels 

quals disposen (flyers, cartells, pancartes...) i també es fa un petit role-playing 

per treballar les habilitats socials, com apropar-se a la gent i donar-los la 

informació precisa per fer-los reflexionar sobre la donació de sang. Tenim 

formacions adaptades al cicle superior de primària, ESO i cicles formatius. 

 

3. Creació de materials 

Després de la formació es deixa un temps a l'alumnat/centre perquè elaborin 

els materials que posteriorment el BST editarà sobre el flyers, cartells i cartes. 

En general, el que es pot fer és un logo i un eslògan per personalitzar la 

campanya (nosaltres posem el logo i l'eslògan als flyers i cartells), cartes a les 

famílies del centre i als veïns (cada nen/a pot posar cartes a l'entrada del seu 

edifici), es poden fer pancartes, explicar el projecte a la resta de cursos que no 

reben la formació, fer un petit obsequi pels donants pel dia de la campanya... 



(A les comissions està explicat què es pot fer i estem oberts a noves 

propostes!). Normalment es deixa una setmana, setmana i mitja, per fer els 

materials i que ens els enviïn. 

 

 

 

4. Dia de la campanya 

El BST porta una unitat mòbil a l'escola/centre educatiu i munta l'equip en 

algun espai ampli i cobert (acostuma a ser una sala gran tipus gimnàs, 

menjador, dues aules consecutives...). Aquest dia, els alumnes poden fer 

diferents tasques: repartició de flyers en petits grups als voltants de l'escola, 

suport al qüestionari, suport al refrigeri, entrega de l'obsequi, de reporters fent 

enquestes i fotografies... a més, en petits grups, fem una visita a tot el procés 

de donació, podem parlar amb l'equip mèdic i recordar els coneixements 

adquirits durant la formació. 

 

5. Avaluació 

Després de la campanya. Els referents (professors) han de fer una petita 

avaluació amb el grup/classe de manera conjunta perquè posteriorment es fa 

una valoració entre el centre i el BST per tal de saber com ha anat tota 

l'activitat, si es vol continuïtat per l'any següent, com es podria millorar... 
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