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PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI – TRANSFERIBLE 

DONACIÓ DE SANG amb la col·laboració de Banc de Sang i Teixits (BST) 

ÀMBIT DEL PROJECTE: PARTICIPACIÓ CIUTADANA.  

 

Per iniciar el projecte contacteu abans amb Banc de Sang i Teixits per tal d’acordar aspectes 
concrets de la col·laboració per a la realització del servei (dates, lloc, horaris, suport...). 

Planificació d’actuacions amb el Banc de 
Sang i Teixits 

 
CONCRECIÓ DE LA PROPOSTA 
 

FASES CONTINGUTS 

PRÈVIA 
REALITZA
CIÓ DEL 
SERVEI 

Sensibilitzar :  cal que els nois i noies trobin sentit a mobilitzar-se per alguna cosa, i això demana un temps per descobrir situacions 
impactants i sensibilitzar-se. 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques/Accions Recursos 

Valor del Servei comunitari 

 

Realitzar una activitat de sensibilització sobre la 
necessitat d’implicar-se en accions de servei a la 
comunitat. 

 

Activitats didàctiques de sensibilització 

 

Proposta didàctica 1: El jardiner fidel 

Aquesta proposta didàctica promou la 
reflexió i el debat sobre el valor del servei a 
la comunitat a partir de la pel·lícula El 
Jardiner fidel, que mostra la tasca dels 
cooperants en la defensa dels drets humans. 

Proposta didàctica 2: Alegria a Gambo 

Aquesta proposta didàctica promou la 
reflexió i el debat sobre el valor de servei a la 

  

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhR0d5aTlmOGVadUk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhR0d5aTlmOGVadUk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVnFCTFZrTUttQ1k
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUWVvNFNtX2c3Y2c
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUWVvNFNtX2c3Y2c
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comunitat a partir d’una l’entrevista al 
pediatra Iñaki Alegría, cooperant en 
projectes solidaris a Etiòpia. 

 

Detecció dels interessos de 
l’alumnat 

 

a. Passar una enquesta a l’alumnat per detectar: 

 

 Coneixement sobre  la funció del Banc de sang i 
Teixits. 

 Interès per a col·laborar en un projecte de servei 

 

b. Conversa dirigida pel professorat per tal de fer aflorar i 
copsar els coneixements, idees, interessos, opinions 
prèvies de l’alumnat. 

 

Qüestionari per a la detecció dels 
interessos de l’alumnat 

 

Qüestionari per a la detecció dels 
interessos de l’alumnat. Orientacions per 
al professorat 

 

Coneixement del testimoni 
directe de persones externes 
al centre educatiu 

Presentar iniciatives socials de promoció de donació de 
sang i teixits. 

 

Marató de donants de sang 2.0 

Aquest video de TV3 (6,23’) presenta la 
marató de 2015. fent especial èmfasi amb 
els donants joves. 

 

És el so que mou el món 

En aquest video (3:45) de BST trobareu la 
cançó d’Els Teràpia de Shock fent una crida 
als donants de sang. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhZ3ZiZmhOM0dia1U
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhZ3ZiZmhOM0dia1U
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhLU9kUHFucDVLX28
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhLU9kUHFucDVLX28
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhLU9kUHFucDVLX28
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/marato-de-donants-de-sang/video/5432905/
https://www.youtube.com/watch?v=BpA8xa5LtT0
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Presentar el web del Banc de Sang i Teixits: empresa 
pública del Departament de Salut que té com a missió 
garantir l’abastament i el bon ús de sang i teixits a 
Catalunya. 

 

 

Presentar el web de la Federació Catalana de Donants 
de Sang: la funció social de la federació consisteix en 
divulgar, fomentar i orientar el comportament de la 
societat per assolir una conscienciació ètica i 
responsable. 

 

Banc de Sang i Teixits de Catalunya 

En aquest web del BST  trobareu les seus 
territorials d’aquest organisme.  

Donar sang 

En aquest  web del BST  trobareu informació 
sobre centres fixos, punts de recollida, 
properes maratons. cercadors i altres punts 
de donació. 

Federació Catalana de Donants de Sang 

En aquesta web trobareu tota la informació 
sobre les activitats realitzades per la 
federació. Hi trobareu també contactes, 
materials, recursos, propostes i enllaços 
d'interès. 

Presentar el testimoni d’una persona de l’entorn proper 
receptora de sang 

 

 

Ho portes a la sang 

Aquest vídeo (26’28’’) de BST presenta un 
documental que cedeix el protagonisme a 
aquells que donen i reben vida mitjançant la 
sang. 

 

Revista Donar (juny 2012) 

En aquesta revista del BST trobareu 
informació sobre la producció del documental 
"Ho portes a la sang". Ofereix l’opció de 
descarregar-vos el PDF.  

 

Presentar el testimoni d’una persona de l’entorn proper  
donant de sang. 

Històries de donants   

http://www.bancsang.net/info-corporativa/on-som/
http://www.donarsang.gencat.cat/on-puc-donar-sang/
http://www.donantsdesang.cat/ca/contacte
https://www.youtube.com/watch?v=abxkHrzZjtc
http://www.donarsang.cat/media/upload/pdf/revista-donar-08_editora_7_23_1.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3nRhWKxOjMssuKxWXcPly5YMrAeehli5
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En aquest web del BST  trobareu diferents 
vídeos (d’1 minut) corresponents a 13 casos 
de donants. 

 

Dia Mundial del Donant de Sang 

En aquesta web de la Federació Catalana de 
Donants de Sang trobareu informació en 
relació a la diada que s'organitza anualment 
per homenatjar persones i institucions que 
han destacat en la promoció de la donació 
de sang. 

 

 

Presentar exemples d’altres joves que ja han realitzat 
una experiència de col·laboració  el Banc de Sang 

 

 

Vine a donar sang 

En aquest vídeo de l'Escola Vedruna Gràcia 
(3’ 01’’) hi trobareu una flashmob feta per 
alumnes per donar a conèixer la tasca del 
BST. 

 

Ajuda a donar sang, fes-te donant 

En aquest  vídeo de l'institut Gallecs de 
Mollet del Vallès (2:36’) hi trobareu una 
mostra feta pels alumnes d’ESO per difondre  
la necessitat de donar sang. 

 

Dóna sang 

En aquest vídeo del Col·legi Episcopal de 
Lleida (1:39) hi trobareu un exemple fet per 
alumnes de 3r ESO per difondre una 

http://www.donantsdesang.cat/ca/actualitat/més-de-700-persones-assistiren-al-dia-mundial-del-donant-de-sang-celebrat-al-palau-de
https://www.youtube.com/watch?v=8BPtlzi93Rg
https://www.youtube.com/watch?v=sp7z1hvYu70
https://www.youtube.com/watch?v=TBn_vN4nm0M
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campanya de donació de sang.  

 

Recull de notícies d’actualitat 
amb càrrega social 

Cercar informació i notícies recents sobre: 

 

 La situació de manca de sang als hospitals i 
les conseqüències que això suposa. 

 

 

 

 Campanyes relacionades amb el tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federació catalana de Donants de Sang. 
Actualitat 

En aquest enllaç al web de la Federació 
Catalana de Donants de Sang trobareu un 
recull de notícies actualitzades sobre la 
donació de sang: recollida, campanyes, 
investigació... 

 

Donem sang 

En aquest enllaç al web de la revista Donem 
sang trobareu el darrer número de la revista 
amb informació actualitzada, propostes i 
materials. També podreu accedir als 
números publicats des del 2010.  

 

Reserves de sang al límit 

Aquesta notícia publicada per El Punt Avui 
(01/2013) es fa ressò de l’estat de les 
reserves de sang i la necessitat 
d’aconseguir-ne més. 

 

Gran Marató de Donants de Sang 2.0 de 
Catalunya 

En aquest video (1:08’) de BST l’actor Quim 
Masferrer explica en què consisteix la 
marató. 

 

http://www.donantsdesang.cat/ca/actualitat
http://www.donantsdesang.cat/ca/actualitat
http://www.donemsang.cat/4401.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/613307-les-reserves-de-sang-estan-al-limit-i-es-fa-una-crida-a-donar-ne.html
https://www.youtube.com/watch?v=CcBYXwdOX_U
https://www.youtube.com/watch?v=CcBYXwdOX_U
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BST Informació corporativa. Premsa 

En aquest  web del BST hi trobareu diferents 
notícies relacionades amb  campanyes de 
donació de sang. 

 

Donació de sang a les biblioteques 

En aquest web del BST hi trobareu 
informació sobre una campanya especial de 
donació de sant per la diada de Sant Jordi 

 

Aplicació de mòbil pels donants de sang 

En aquest web del BST hi trobareu 
informació en relació a una nova aplicació  
de mòbil pels donants de sang. 

 

Donem sang. I tu... ja en dónes? 

En aquest enllaç al web de la Federació 
Catalana de Donants de Sang trobareu 
l'aplicació per a mòbil per als donants de 
sang 

 

Aplicatiu de facebook  

A través d’aquest enllaç accedireu al grup de 
facebook de Donants de sang Horta-
Guinardó des d’on es fa una crida per trobar 
donants d’un grup sanguini específic.  

 
 

Presentar els resultats de la cerca a la resta de 
companys 

 

http://www.bancsang.net/info-corporativa/sala-premsa/noticies/
http://www.bancsang.net/info-corporativa/sala-premsa/noticies/627/el-sant-jordi-2015-comenca-amb-la-donacio-de-sang-a-les-biblioteques
http://www.bancsang.net/info-corporativa/sala-premsa/noticies/626/el-banc-de-sang-presenta-el-pilot-duna-nova-aplicacio-mobil-pels-donants-de-sang
http://www.donemsang.cat/9412.html
https://es-es.facebook.com/DonantsHortaGuinardo/posts/561647833899970
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FASES CONTINGUTS 

PRÈVIA 
REALITZA
CIÓ DEL 
SERVEI 

Diagnosticar les necessitats i planificar el servei :  Es parteix de les necessitats reals contextualitzades en un entorn concret i 
que l’alumnat amb  el seu servei  podrà satisfer i donar resposta tot desenvolupant la competència social i ciutadana   

Línies d’intervenció Activitats didàctiques/Accions Recursos 

Contextualització de la 
situació o problema sobre el 
que volem actuar a nivell 
internacional , nacional i 
entorn més proper. 

 

 

Donar a conèixer a l’alumnat dades sobre: 

 

     a) les donacions necessitats de sang a Catalunya 

 

     b) l’estat de les reserves de sang a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades estadístiques sobre donació de 
sang a Espanya 

En aquest web de la Federación Española de 
Donantes de Sangre  hi trobareu un resum 
estadístic sobre la donació de sang (2015).  

 

Dades estadístiques sobre donació a 
Catalunya 

En aquest document d’IDESCAT  trobareu 
una base de dades sobre donació de sang a 
Catalunya  (2014). 

 

Estat de les reserves  

En aquest web del BST hi trobareu un gràfic 
global sobre l’estat de les reserves de sang 
per grups sanguinis. 

 

Donem sang. I tu...ja en dones? 

En aquest web de la Federació Catalana de 
Donants de Sant podeu consultar l’estat de 

http://www.donantesdesangre.net/papelfenadose4.htm
http://www.donantesdesangre.net/papelfenadose4.htm
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVDNQSFNJd2tZNnM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVDNQSFNJd2tZNnM
http://www.donarsang.gencat.cat/index.html
http://www.donemsang.cat/9412.html
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les reserves a través de l’App mòbil de la 
Federació 

Desenvolupar l’anàlisi crítica 
per part de l’alumnat 

Interioritzar el procés de donació de sang com un hàbit 
de participació social. Realitzar un debat sobre les 
necessitats i els beneficis de donar sang. 

 

 

 

 

 

 

Per què cal que la donació de sang? 

En aquest  web del BST hi trobareu 
arguments i reflexions que justifiquen la 
donació de sang. 

 

Qüestionari_anàlisi crítica alumnat  

Aquest qüestionari genera  reflexió sobre la 
necessitat de donar sang com a única 
manera de disposar de reserves per al bé 
comú. 

 

Qüestionari_anàlisi crítica. Orientacions 
per al professorat 

En aquest document hi trobareu arguments, 
reflexions i dades en relació a les preguntes 
formulades a l’alumnat. 

 

 

Posada en comú per tal de debatre i compartir les 
diferents postures i raons sobre la donació de sang. 

 

Proposta didàctica 3: Què faríeu 
vosaltres? 

Aquesta proposta pretén desenvolupar la 
capacitat d’argumentació d’una postura 
determinada segons uns valors implícits.  

 

Què faríeu vosaltres?. Material per a 
l’alumnat 

http://www.donarsang.gencat.cat/per-que-donar-sang.html
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhSzRHZ1B2NW5SWFE
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhSzRHZ1B2NW5SWFE
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhQ1lWbWdhM1lpRHM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhQ1lWbWdhM1lpRHM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdjZfREhWQ093eXc
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdjZfREhWQ093eXc
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Què faríeu vosaltres?. Orientacions per al  
professorat   

 

Estudi de satisfacció dels donants de 
sang 2012 

 

Proposta de servei  

Participar en una experiència dissenyada pel Banc de  

Sang i Teixits (BST) en què els alumnes siguin 
protagonistes i dinamitzin en el seu entorn una 
campanya de donació de sang. 

 

Com és una campanya?  

En aquest video del BST (3.45’)  hi trobareu 
informació sobre com organitzar una 
campanya de donació de sang. 

 

University Attack   

En aquest video (3.45’) del BST estudiants 
universitaris plantegen diferents propostes 
per sorprendre i conscienciar el públic.  

Elegir un nom significatiu per a la campanya de 
sensibilització. 

 

Proposta didàctica 4: eslògan campanya 

Aquesta proposa desenvolupa l’elaboració 
de l’eslògan per a la campanya de 
sensibilització. 

 

Elaboració eslògan de la campanya-
Material per a l’alumnat 

 

Elaboració eslògan de la campanya-
Orientacions per al professorat 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhbXpvUmdTelV0SUU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhbXpvUmdTelV0SUU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVmZRd2VCYllTYms
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVmZRd2VCYllTYms
https://www.youtube.com/watch?v=y9CKd0Ee9uc&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=d34isJpu-50
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUjFYSEE2RF9PM1U
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUjFYSEE2RF9PM1U
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhT2tsNE96SkVuM1E
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhT2tsNE96SkVuM1E
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Amb la teva sang 

En aquest vídeo del BST hi trobareu la cançó 
del grup Gossos "Amb la teva sang" que 
s’utilitza a la proposta didàctica 4 per a 
l’elaboració d’eslògans. 

 

La Gala roja 

En aquest document del BST  hi trobareu el 
dossier de la campanya de donació de sang 
de l’escola Massana de Barcelona que inclou 
un recull d’eslògans. 

 

 

Previsió dels objectius de 
servei que es plantegen 
assolir i dels indicadors 
d’avaluació 

 

Concretar i compartir amb l’alumnat els objectius i  
expectatives sobre l’actuació a realitzar, així com els 
indicadors que s’utilitzaran per comprovar-ne el resultat 

 

 

Donació de sang_objectius_indicadors 

Aquest document és un exemple dels 
objectius i dels indicadors d’avaluació que es 
podrien plantejar amb el servei. 

 

  

Formació per a la realització 
del servei. 

 

Preveure accions i recursos per dur a terme l’actuació 
(resposta oberta). 

 

 

Demanar a l’alumnat quines creu que són les seves 
necessitats formatives (resposta oberta). 

 

Guia_planificació_actuacions_alumnat 

En aquest document del BST hi trobareu una 
guia per a l’alumnat que pot servir de pauta 
orientadora a l’hora de la planificar el servei. 

 

Argumentari_professorat 

Aquest dossier del BST recull informació 

https://www.youtube.com/watch?v=NiKoVpzrfo8
http://www.donarsang.gencat.cat/media/upload/arxius/Noticies/La%20Gala%20Roja.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhWkFzbVkyVFNMQXc
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhWkFzbVkyVFNMQXc
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMzlONlNUMUNkX2M
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMzlONlNUMUNkX2M
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhc2Y4OGVaaWo2YUk


 

Proposta maquetació_donaciosang_transferible  11 

 

 

Donar a conèixer a l’alumnat continguts medicocientífics 
rellevants sobre la sang, la donació de sang i el seu 
processament.  

 

a)  Funcions, composició i origen de la sang. 

  

b) El procés de donació i les condicions 
bàsiques per a la donació de sang. 

 

 

c) Usos de la sang. La necessitat de tenir 
reserves de sang als centres hospitalaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

completa en relació a: 

 

- Missió, objectius i valors de la 
campanya de comunicació 

- Procés de donació: components, 
condicions, exclusions i aclariments,   

 

Programacio_continguts_cientifics 

Professorat 

En aquest document del BST hi trobareu la 
seqüenciació de continguts medicocientífics 
necessaris per a la realització del servei. 

 

La sang. Del donant al malalt  

En aquest audiovisual del BST s’explica en 7 
capítols tot el procés que segueix la sang 
des de la donació fins que es transfon a un 
malalt receptor. 

Al capítol 7 d’aquest audiovisual, s’hi detallen 
les necessitats de cada component de la 
sang en funció de diferents intervencions 
quirúrgiques i/o trasplantaments. 

 

Quan s’indica una transfusió de sang? 

En aquesta  web del BST hi trobareu 
informació detallada sobre les diferents 
casuístiques on és indicada una transfusió 
de sang. 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNjZHTzc4Y1JDbWM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNjZHTzc4Y1JDbWM
http://www.donarsang.gencat.cat/zona-descarregues/cat/25
http://www.bancsang.net/receptors/banc-sang/
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Adquirir els coneixements i les habilitats necessàries  
per crear una campanya de comunicació i 
conscienciació en el seu entorn proper: logotips, 

 

Proposta didàctica 5: Treball cooperatiu 

Aquesta proposta té per objectiu aprofundir 
en aquells continguts medicocientífics que 
els alumnes necessitaran per a la realització 
del servei.  

 

Treball cooperatiu. Material per a 
l’alumnat 

Treball cooperatiu. Orientacions per al 
professorat 

Materials treball cooperatiu 

En aquest document del BST hi trobareu els 
continguts científics distribuïts en blocs que 
els alumnes han d’aprendre i transmetre als 
seus companys. 

 

Programacio de continguts de la 
campanya de sensibilització. Materials per 
al professorat 

En aquest document del BST hi trobareu una 
seqüenciació de continguts en relació al 
disseny d’una campanya publicitària de 
sensibilització. 

 

Proposta didàctica 6: Els anuncis 

Proposta didàctica per treballar les 
característiques dels anuncis publicitaris. 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdVd1cjJwXzBROGM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdVd1cjJwXzBROGM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUXItaS01QU5ZamM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhUXItaS01QU5ZamM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhRnZ0TFFLQlhSS2s
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhRnZ0TFFLQlhSS2s
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdGRKX0lWWEdFVkU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdGRKX0lWWEdFVkU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdGRKX0lWWEdFVkU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhdGRKX0lWWEdFVkU
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eslògans, díptics, cartes informatives... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els anuncis. Material per a l’alumnat 

Els anuncis. Orientacions per al 
professorat 

 

Marketing con alma social: más allá de las 
ventas.   

Aquesta notícia publicada a La Vanguardia 
mostra com el màrqueting social pot ser una 
eina útil de sensibilització ciutadana.  

 

Són 5 segons 

Aquest espot publicitari del BST: presenta 
una campanya de màrqueting viral sobre la 
donació de sang.  

 

Cartell publicitari 

Aquest document del BST mostra les parts 
d’un cartell publicitari sobre una campanya 
de donació de sang. 

 

Joves fora de sèrie  

Aquest vídeo (5:57)  de la sèrie de TV3 
mostra una experiència similar a la que 
realitzaran els joves  el dia de la campanya.  

 

Amb una vegada no n'hi ha prou  

En aquest vídeo del BST hi trobareu un 
espot televisiu i diverses falques de ràdio on 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhc0NNckNjVElNUGs
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhc0NNckNjVElNUGs
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNmphM2s4b2U5eE0
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNmphM2s4b2U5eE0
http://www.lavanguardia.com/economia/pymes/20141201/54420410511/marketing-social.html
http://www.lavanguardia.com/economia/pymes/20141201/54420410511/marketing-social.html
http://www.donarsang.gencat.cat/zona-descarregues/index.php?CATEGORY2=&PAGE=2
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhX2dISFltVDdlcms
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhX2dISFltVDdlcms
11-04-17/Documents%20annexos%20abans_durant_despres/ABANS/ANALISI_CRITICA/documents_suport/Cartell_APS_Joventut_Callus_DINA3.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0yth2U5sJxhYmN6V0JZQmw0NGM/view?usp=sharing
http://www.donarsang.gencat.cat/zona-descarregues/cat/3
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s’estableix un paral·lelisme entre la donació 
de sang i les diferents necessitats vitals. 

 

Siguis el donant que siguis, comparteix la 
teva sang  

En aquest vídeo del BST  l’actor Quim 
Masferrer descriu els diferents perfils de 
donant: el poruc, el puntual, el gran 
reserva...  

 

Proposta didàctica 7: Joc de rol 

Aquesta proposta didàctica planteja una 
simulació de possibles situacions en que 
poden trobar els alumnes a l’hora de 
conscienciar els adults sobre la necessitat 
d’anar a donar sang.  

 

Joc de rol. Material per a l’alumnat 

Joc de rol. Orientacions per al professorat  

 

 

Elaborar els materials per a la campanya de 
comunicació i promoció de la donació de sang. 

(Des de les diferents matèries implicades en el 
desenvolupament del projecte). 

 

 

 

Proposta didàctica 8: creació de materials 

En aquesta proposta didàctica els alumnes,  
organitzats en comissions, elaboren els 
materials necessaris per a la campanya de 
sensibilització. 

Pd8_Creació de materials. Orientacions 
per al professorat 

http://www.donarsang.gencat.cat/noticies/173/compte-enrere-per-a-la-marato-de-donants-de-sang-20-de-catalunya
http://www.donarsang.gencat.cat/noticies/173/compte-enrere-per-a-la-marato-de-donants-de-sang-20-de-catalunya
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhZU91WG9XdXpGNWs
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhZU91WG9XdXpGNWs
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxheFIzYXJ5a1BoalU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxheFIzYXJ5a1BoalU
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhaTlnanpUWTVHOTQ
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhaTlnanpUWTVHOTQ
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Pd8_Fitxes creació de materials - alumnat 

En aquest document hi trobareu les fitxes per 
a les comissions  de treball de l’alumnat.  

Pd8_Fitxes_comissions_professorat 

En aquest document hi trobareu les fitxes 
amb objectius i orientacions per a cada 
comissió de treball.  

 

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhR0c0MnVnMExJV00
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhR0c0MnVnMExJV00
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMlBOaEdQU0hoT0E
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMlBOaEdQU0hoT0E
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FASES CONTINGUTS 

DURANT 
LA 
REALITZA
CIÓ DEL 
SERVEI 

Executar el servei: es passa a l’acció a través de diferents àmbits d’actuació simultanis que es creuen i reforcen entre sí dins d’un 
procés de millora contínua  

Línies d’intervenció Activitats didàctiques/Accions Recursos 

Seguiment individualitzat de 
l’alumne 

Tenir instruments de registre del treball de l’alumnat 
(assistència, constància, implicació...) en diferents 
moments del servei adreçats a: professorat, alumnat i 
entitat.  

Registre d’assistència 

Eina per fer el seguiment de l’assistència dels 
alumnes per part de l’entitat receptora del 
servei.  

Registre de seguiment 

Instrument per valorar el nivell d’implicació i de 
relació dels alumnes i la qualitat del servei. 

Seguiment del servei a la 
meitat del desenvolupament 

Analitzar les dades de seguiment amb l’alumnat. 

 

 

Fer una anàlisi contrastant les expectatives que es 
tenien sobre el servei  i el que està sent en realitat. 

 

 

Revisar plegats l’assoliment dels objectius del servei a 
partir dels indicadors establerts. 

 

 

Redefinir les actuacions per assolir els objectius 

 

 

Foment de la motivació inicial 
per al desenvolupament del 

Promoure la realització de diaris personals de 
l’alumnat. 

Diari reflexiu de l’alumne 

Instrument per a l’alumne de registre diari de  

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNXpwaEZxVTRjN28
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhNXpwaEZxVTRjN28
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhaFFfQ1N2SHhvNUE
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhaFFfQ1N2SHhvNUE
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhLXplNWFVUklBUFk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhLXplNWFVUklBUFk
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servei  

 

Proposar a l’alumnat l’elaboració d’un blog del servei 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la difusió del servei comunitari en la web del 
centre, en la revista escolar, la premsa local... 

les actuacions de servei. 

Boet contra la fam 

A l’institut Laia l'Arquera de Mataró disposen 
d’un blog per donar a conèixer el seu projecte 
de Servei comunitari contra les injustícies 
alimentàries que es produeixen en el tercer 
món. 

Connexió bressol 

L’escola Estel de Granollers presenta en el 
seu blog el Servei comunitari que han realitzat 
per a les  escoles bressol municipals. 

 
 

http://boetcontralafam.cat/
http://lestel.net/p_bressol.html
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FASES CONTINGUTS 

DESPRÉS 
DE LA 
REALITZA
CIÓ DEL 
SERVEI 

Reflexió valorativa: han pres consciència del què s’ha fet i del perquè, de la importància que ha tingut per a cada participant en els 
seus aprenentatges i dels valors i actituds pròpies de la competència social i ciutadana que han adquirit. 

Línies d’intervenció Activitats didàctiques/Accions Recursos 

Anàlisi crítica del servei i 
proposta de millora. 

Analitzar el grau d’assoliment dels objectius del servei 
tenint en compte els indicadors plantejats 

Anàlisi del grau d’assoliment dels objectius 
del servei- Alumnat 

Es plantegen tres activitats per valorar els 
objectius del servei proposats. 

Anàlisi del grau d’assoliment dels objectius 
del servei. Orientacions per al professorat 

En aquest document es presenten les 
activitats proposades per als alumnes amb 
unes orientacions per al seu 
desenvolupament. 

Fer propostes de millora de cara a un nou projecte amb 
el Banc de Sang i Teixits. 

Propostes de millora del servei 

Activitat per a la reflexió individual i posada en 
comú de propostes de millora. Inclou també 
les orientacions per al seu desenvolupament. 

Valoració dels aprenentatges 
que s’han assolit  

Analitzar el grau d’assoliment dels aprenentatges de la 
competència social i ciutadana 

Qüestionari d’autoavaluació de l’alumne 
sobre el grau d’assoliment de la 
competència social i ciutadana 

Aquest instrument d’autovaluació permet la 
reflexió de l’alumne quant a l’assoliment de la 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVWd6SHI0UGFkVnM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhVWd6SHI0UGFkVnM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMFBUQjVYWVl4SGM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhMFBUQjVYWVl4SGM
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhQ1ZJV0Ztall0eUk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhQ1ZJV0Ztall0eUk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhTnBGaDNfOExPM2M
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhTnBGaDNfOExPM2M
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhTnBGaDNfOExPM2M
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhTnBGaDNfOExPM2M
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competència social i ciutadana i dóna 
informació al professorat per a l’avaluació de 
l’alumnat. 

Analitzar el grau d’assoliment d’altres aprenentatges 
curriculars previstos a la programació de les àrees 
implicades en el servei. 

 

Anàlisi i valoració del paper 
del voluntariat en el nostre 
país 

Anàlisi i valoració del paper del voluntariat en el nostre 
país. 

Contextualització en l’àmbit de la cooperació i 
solidaritat. 

Anàlisi i valoració del paper del voluntariat 

Activitat en què, després de la lectura d’un text 
informatiu sobre el voluntariat, es plantegen un 
seguit de preguntes per reflexionar sobre la 
relació del servei amb el voluntariat. 

S’hi poden trobar també orientacions per al 
professorat. 

 
Per facilitar l’anàlisi del procés d’aprenentatge de l’alumne, es pot utilitzar el Portafolis,: 
 

PORTAFOLIS 

És una eina metodològica de seguiment, avaluació i reflexió on es recullen diferents documents, 
evidències de treball i que ajuden a que l’alumne esdevingui progressivament més hàbil i autònom i  
que sigui conscient del seu propi aprenentatge. 

En aquests enllaços trobareu informació, 
recursos i exemples de com elaborar un 
portafolis o carpeta d’aprenentatge. 

 Portafolis digital 

 Carpeta d’aprenentatge 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhelFremF2MnZDeUk
https://drive.google.com/open?id=0B0yth2U5sJxhelFremF2MnZDeUk
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/portafolis
http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/tecinformacio/portafolis
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/carpetadaprenentatge
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Per ampliar la proposta didàctica podeu accedir a la Guia metodològica: 
 

Programa educatiu per a infants i joves de 6 a 18 anys). 
Generalitat de Catalunya (Departament de Salut) i Banc de Sang i Teixits 
Amb el suport del Grup de recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona 

 Aprèn, participa i dóna 

Des d’aquest enllaç us podreu descarregar 
la guia completa d’aquest programa educatiu 
que té per a objectius evidenciar la 
necessitat de donar sang i contribuir a 
formar ciutadans actius i compromesos.  

 

http://www.donarsang.cat/media/upload/pdf/guia_aps_interactiva_2015_editora_7_28_1.pdf

