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La sang no es pot fabricar. Depèn de la solidaritat i l’altruisme de les persones que donen de forma voluntària. 

El 60,4% de les donacions va destinat a malalts de càncer i leucèmia, el 34,3% per operacions, el 2,9% a infants i 
el 2,4% per obstetrícia.

com a mínim , xifra que en moltes ocasions no 
s’arriba a aconseguir.

A més,  i ho fa amb poca freqüència.                                
El 58% dona una vegada a l’any.

Però amb la col·laboració de la comunitat educativa podem augmentar el                                                          
nombre de donants i que ho facin de forma regular durant tot l’any.
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❖ Sol·licitar una .

❖ Indicar les disponibles i el millo  per assegurar l’èxit de les campanyes.

❖ Indicar els  per fer la donació:

[1] : 15 x 3 m d’aparcament i connexió elèctrica (220 V).

[2] : 9 x 4,5 m d’aparcament i connexió elèctrica (220 V).

[3] : una sala diàfana o tres aules d’aprox. 30m2 amb bona ventilació i il·luminació,                                                  
endolls i proximitat a un bany.

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

❖ Organitzar  pels donants el dia de la campanya. 

❖ Preparar i/o un  pel dia de la campanya.

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

❖  als mitjans de comunicació i a les xarxes socials del centre i de particulars.
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❖  sobre la donació de sang.

❖ Coordinació amb els docents per concretar el  per la campanya de donació de sang i 
per la xerrada formativa.  

❖ Valoració del   per realitzar la donació (bus, camió o instal·lacions del centre educatiu).

❖ Tot el  necessari.

❖  des de la preparació fins el dia de la campanya de donació de sang.

❖  de la campanya de donació a les  del Banc de Sang.

❖  de la campanya.

❖  als centres educatius col·laboradors de les campanyes.
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VOLEU MÉS INFORMACIÓ?

Dpt. de Planificació i Promoció
Tel.
E-mail: 

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

Vos agradaria  pel vostre alumnat?

Vos agradaria  al vostre centre?
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mailto:mvanrell@fbstib.org
http://www.donasang.org/

