
Com organitzar
una campanya 

de donació de sang
en centres educatius.



La vostra ajuda és vital!
Sabeu perquè?
La sang no es pot fabricar. Depèn de la solidaritat i altruisme de les persones que donen sang 

per ajudar als altres. Amb una donació es poden salvar tres vides!!!

Cada donació de sang és vital, perquè el 60,4% de les donacions van destinades a malalts 

amb càncer i leucèmia, el 34,3% a operacions, el 2,9% a infants i el 2,4% a obstetrícia.

Diàriament a les Illes Balears es necessiten com a mínim 200 donacions de sang, xifra que en 

moltes ocasions no s’arriba a aconseguir.

A més a més, només el 2% de la població de les Illes Balears és donant de sang i ho fa amb 

poca freqüència (el 58% dona una vegada a l’any).

Però amb la col·laboració de la comunitat educativa... podem aconseguir augmentar al 4% i 

que les persones donin de forma regular durant tot l’any.

 

Ajudeu-nos a fer-ho realitat!!



Com organitzar una donació de sang al vostre centre educatiu?

Què podeu fer al centre educatiu?

Sol·licitar la xerrada formativa (taller o visita al Banc de Sang)

Indicar les dates disponibles i el millor horari per assegurar l’èxit de la campanya.

Indicar els possibles llocs per fer la donació:

[1] Bus de la donació: 15 x 5 metres d’aparcament i connexió elèctrica (380 trifàsic).

[2] Centre educatiu: una sala diàfana o tres aules d’aprox. 30m2 amb bona ventilació i il·luminació, 

endolls i proximitat a un bany.

Preparar el material promocional: cartells, fulletons, vídeos, etc.  i distribuir-los pel barri/poble.

Organitzar activitats d’entreteniment pels donants el dia de la campanya. 

Preparar els obsequis i/o el refrigeri pel dia de la campanya.

Convocar als familiars de l’alumnat i veïns del barri/poble per la campanya de donació. 

Fer difusió als mitjans de comunicació i a les xarxes socials del centre i dels particulars.



Com organitzar una donació de sang al vostre centre educatiu?

Què ofereix el Banc de Sang?

Xerrada formativa sobre la donació de sang (adreçada a l’alumnat).

Coordinar-se amb els docents per trobar el dia i horari de la campanya.  

Avaluar el lloc idoni per realitzar la donació (aula del  centre educatiu o autobús de la donació).

Proporcionar tot el material promocional necessari.

Assessorar i donar suport als docents sobre la preparació de la campanya.

Fer difusió de la campanya a les xarxes socials de la FBSTIB.

Informar dels resultats de la campanya.



Exemples

Material promocional

CARTELLERIA

GRAFISME

DÍPTICS, FLYERS, ADHESIUS



Exemples

Difusió de la campanya
de donació de sang
Creació de contingut a la xarxa,
reportatges amb els mitjans de comunicació
i tot el que se'ns ocorri per donar
la importància que es mereix
ajudar a salvar vides.

LIVE
LIVE

SANT 
JOSEP
OBRER

FRA
JOAN
VALLESTER

VERGE
DE
MONTESION

REPRODUIR TOT EN CONTIGUT

https://drive.google.com/file/d/16G79NJW6xPqiST4NdjN29PbtTsXPnqrf/view?ts=5b1970c1

https://drive.google.com/file/d/16G79NJW6xPqiST4NdjN29PbtTsXPnqrf/view?ts=5b1970c1

https://drive.google.com/file/d/16G79NJW6xPqiST4NdjN29PbtTsXPnqrf/view?ts=5b1970c1

https://drive.google.com/file/d/16G79NJW6xPqiST4NdjN29PbtTsXPnqrf/view?ts=5b1970c1

https://www.youtube.com/watch?v=ELk1HqjphJ8

https://www.youtube.com/watch?v=ELk1HqjphJ8

https://www.youtube.com/watch?v=ELk1HqjphJ8

https://www.youtube.com/watch?v=ELk1HqjphJ8

https://www.youtube.com/watch?v=_qBJBWtbHds&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_qBJBWtbHds&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_qBJBWtbHds&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_qBJBWtbHds&feature=youtu.be



Us agradaria assistir amb el vostre alumnat a l’activitat

formativa? Us agradaria organitzar una campanya
de donació al vostre centre educatiu?

VOLEU MÉS INFORMACIÓ?
Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Departament de Planificació i Promoció. Tel. 971 76 44 33 
E-mail: infodonant@fbstib.org
www.donasang.org | www.fbstib.org

 

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB)

C/ Rosselló i Cazador, 20 - C.P. 07004 Palma


