Desenvolupem les Competències Bàsiques a través de la Campanya del
Banc de Sang
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Dades de l’experiència:
"El projecte de "Donació de sang i educació per a la ciutadania" promogut des del Banc de
Sang i Teixits de Catalunya pretén involucrar a infants i joves menors d'edat en la tasca de
difusió de la necessitat de donació de sang. D'aquesta manera, els joves aprenen continguts
relatius a la sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de
promoció de la salut en el seu entorn més proper".
Hem vist els projectes APS com una oportunitat excepcional per a desenvolupar les
Competències Bàsiques (CB) dels alumnes d'ESO. Per això hem volgut realitzar d'una nova
manera la Campanya de Donació de Sang. La innovació ha estat el fet de realitzar bona part de
les accions de la campanya vinculades a activitats d'aprenentatge de les matèries de 3r d'ESO,
proporcionant així situació real en la qual actuar de manera competent, responsable i
solidària; per la qual cosa cal adquirir i aplicar coneixements curriculars importants.
En concret, les matèries i els continguts implicats han estat els següents:
-

Ciències Naturals: Estudi de la sang i de les donacions d'òrgans i de teixits.

-

Tecnologia: Construcció d'una pàgina web per a la difusió de la campanya.

-

Català: Redacció d'una carta per a explicar la campanya als pares i familiars i sol·licitar
la seva donació.

-

Castellà: Preparació d'una dramatització sobre la donació de sang per a difondre la
campanya entre l'alumnat de les escoles veïnes.

-

Alternativa a la Religió (estudi de la publicitat): Creació de l'eslògan de la campanya.

-

Plàstica: Creació del logotip de la campanya per a l'edició de cartells i flyers.

-

Matemàtiques: Tractament estadístic de les dades dels donants per a l'avaluació
posterior de la campanya.

El desenvolupament d'aquest plantejament va ser una ocasió propícia per al treball
interdisciplinari de l'equip docent de 3r d'ESO. A més, la resta de les actuacions de la
campanya varen ser portades a terme per un total de 45 alumnes voluntaris, entre 2n cicle
d'ESO i Batxillerat, organitzats en equips, cadascun dels quals era liderat per un coordinador.
Entre les accions que varen portar a terme destaquem:
-

Realització d'un programa de ràdio per a informar sobre la donació de sang i per a
difondre la campanya

-

Col·locació de cartells i distribució de flyers per la ciutat

-

Senyalització del centre i adequació d' una aula per a les donacions

-

Càrrega i descàrrega de l' instrumental i material per a les donacions

-

Atenció i enquesta als donants

En resum, una experiència molt rica per al nostre Institut, tant des del punt de vista més
estrictament didàctic, com des del punt de vista educatiu, com també des del punt de vista de
dinamització del centre. Molt recomanable.
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Aprenentatges que s'han donat:
A l'apartat anterior s'han indicat en detall, ja que el lligam del servei realitzat amb els
continguts curriculars a desenvolupar és la novetat que pensem que podem aportar amb la
nostra experiència. Sense entrar amb detalls, a partir del que hem exposat, podem dir que en
el desenvolupament d'aquest projecte es varen desenvolupar totes les CB.

Descripció del servei:
Organització d'una campanya, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, de
donació de sang.

Àmbits de servei: Promoció de la salut
Matèries

implicades: Biologia

i

Matemàtiques, Alternativa a la Religió.

geologia,

Tecnologia,

Català,

Castellà,

Plàstica,

Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 16-18 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: setembre de 2009
Data de finalització del projecte: febrer de 2010
Entitats que participen a l'experiència: Banc de Sang i Teixits de Catalunya
Podeu veure l'experiència de Donació de sang i educació per a la ciutadania en el
següent enllaç

Dades de contacte:
Adreça: C/ Sagunt, 5
Població: Badalona
Comarca: Barcelonès
Telèfon: 93 398 52 11
Correu electrònic: a8040527@xtec.cat
Web: http://www.xtec.cat/ieslallauna

