
Com adreçar-se a institucions, entitats i escoles
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https://www.donantsdesang.cat

Nota.- Aquest document recull les aportacions 
de les persones assistents al taller.

https://www.donantsdesang.cat/


Explicar com podem relacionar-nos amb
d'altres institucions, entitats, empreses i
escoles.

 Cada territori
és un món

 
 Diferéncies

entre el territori
(ciutats, pobles,

barris,...)

Què volem fer avui?

Qui som?
Ens presentem...

Obrir un ventall de possibilitats. 
Comentar les característiques i exigències
concretes de cada lloc.



Qui som?

Voluntariat

SOM
 IMPORTANTS !!!

Delegats i
delegades

Representants de
l'ADS als municipis

Proximitat

Altruisme

Reflexionar sobre que tot això
és CONVENIENT, però no OBLIGATORI. 

Quina és la
nostra MISSIÓ:
QUÈ hem de
fer i COM ho
hem de fer.



Projectes

Activitats

Paradeta

a una fira

 
Bombers

amb cor
 

 
Activitats

Marató de

donació
 

  Petició demonument

  Maratódedonació  
Escoles

APS
 

Què volem fer?

HO HEM DE TENIR CLAR !!

Pluja d'idees
Alguns exemples...

Berenar
popular

 
Activitats

amb
Assoc.
veïns

 

Activitatsamb laCoral

 Xerrada -Explicarvivènciapersonal 

 Concursdibuix al'escola

 CateringCan Roca  Clubesportiu:anuncitanca
 

 Anuncimegafoniasuper-
mercat

 
Organitzar

jornada
castellera

 

 Caminadaper lasang
 



Necessitem ajuda? Per a què?

Com ho podem fer?

Exemple
Donacions
d'empreses

Exemple

 Local per
a la

donació

Exemple

 Difusió
de la

campanya

Missatge
a la ràdio
No cal pagar

una falca.
Només que
ho digui el

locutor.

Podem DEMANAR
perquè OFERIM !!!

e-Bando

Pregó

Xarxes
Socials  

municipals Pancartes

AMPA's
d'escoles



 Ajuda... De qui? 
A qui ho dic?

Institucions
Ajuntaments

Consells
comarcals

Universitats

Voluntariat

 Empreses
Mitjans de
comunicació

Escoles primària
i secundària

Escoles d'adults
 i d''idiomes

Ens podem ajudar?

Crear xarxa
amb altres
entitats

Entitats

Escoles

Per exemple:
Castellers
Batukades
Corals
Entitats salut
(càncer, esclerosi,...)
Casals
Centres cívics
Esplais, ...

Per exemple:
Xerrades
Guia APS

Activitats, xerrades

Contes anglès



Relacionar-se amb l'administració
telemàticament o  presencialment

Certificat digital de l'ADS

 Com ens hi podem
adreçar?

Demanar cita

Recolzament institucional 
Firmar electrònicament documents

 (en format digital), 
amb plena validesa jurídica. Delegat/delegada

Vocal territorial
President/a ADS 

Evolució en la
manera de
comunicar-nos:
Abans, de veu > 
Correu electrònic >
Instància genèrica



ESCOLES I ENTITATS: APS
APRENENTATGE I SERVEI

Com ho gestionem?
SUBVENCIÓ

CONVENI de
COL·LABORACIÓ

3r i 4t ESO (Institut): 
SERVEI COMUNITARI

Acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de
la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

https://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/

https://donarsang.gencat.cat/ca/
vull-col-laborar/campanyes/

Model Conveni Universitat
a canvi de crèdits.
Document

Possibilitat de demanar subvencions
a consells comarcals o ajuntaments
Ho faran els/les presidents/es d'ADS

Vídeo Promoció Servei Comunitari

Posar-se en contacte amb la direcció del centre escolar
i amb el Banc de Sang i Teixits

https://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/
https://donarsang.gencat.cat/ca/vull-col-laborar/campanyes/


Donar importància al
MISSATGE que volem
transmetre

Elecció d'una bona
 IMATGE
DISSENY
 del projecte

Què dic? Com ho dic?

SOM EL QUE COMUNIQUEM

SUPORT 
(escrit, presentació,...)

Ho expliquem a la
següent diapositiva...



Donar importància al
MISSATGE que volem
transmetre

Missatge general:

Sensibilitzar
sobre la donació

de sang
 

Exemple Organitzarcursa ocaminada 
 

Demanar
sala per
fer una
xerrada

Exemple
 

Demanar
paradeta a  

la fira
 
 

Exemple
 

Demanar
permís per
a activitat
al carrer 

Demanar
que la

policia local
talli un carrer

per a la
caminada

Concreció
Informació

SOM EL QUE COMUNIQUEM

Què dic?
Per a cada activitat o projecte
tindrem un OBJECTIU concret:

Claredat

Què pretenem?

Contingut
de qualitat

Exemple Demanarobsequis



DISSENY
 del projecteElecció d'una bona

 IMATGE

Com ho dic?

SOM EL QUE COMUNIQUEM

SUPORT 
(escrit, presentació,...)

Organització: Preparar l'estratègia 
Pautes a seguir: ACTITUD EMPÀTICA
Revisar les dades que ha d'incloure

Sol·licitud
Dossier
Power point (reunió)

Presentació FCDS a les
empreses (en preparació)

Llibre monuments
Video FCDS 

Depèn de a qui m'adreço...

Si encara som
ANALÒGICS,
ESCRIUREM. 
No passa res!

A les xerrades, 
preparar presentacions,
projectar un vídeo, 
fer una taula rodona
amb expert o "famós".

https://youtu.be/HaJ0cgNVeug
https://youtu.be/HaJ0cgNVeug


Per complir els nostres OBJECTIUS hem de comunicar-nos
amb institucions, entitats, empreses o centres escolars.

Gràcies a la nostra actitud VOLUNTÀRIA i ALTRUISTA
ens és molt fàcil comunicar-nos.

Si tenim clar QUÈ PRETENEM, serà ràpid trobar COM HO DIEM.

De manera automàtica la nostra actitud EMPÀTICA ens
portarà a l'ÈXIT en les reunions amb entitats col·laboradores
o amb finançadors.

Resumim
l'experiència

Hem conegut les idees
d'altres ADS i 

hem explicat les nostres. 

Esperem que sortiu amb la motxilla plena!!



A partir de les neccessitats reals que han sortit en
aquest taller, ens haurem de plantejar la confecció

de models i protocols de documents a la FCDS o al
BST que es puguin fer arribar a les ADS (web)
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Què ens cal?


