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  A importancia de doar sangue   Solucións posibles  

1-a • Que é o sangue? O sangue é un tecido líquido de consistencia 

viscosa que flúe polo organismo. 

 

1-b • Poderías doar sangue coa túa idade? Busca información e 

contesta razoando  a resposta. 

 Non, para doar sangue é necesario ter polo menos 18 anos, é dicir, ser 

maior de idade. 

 

1-c • Que significa a expresión «doazón voluntaria e altruísta» de 

sangue? 

  Resposta Modelo. (R.M) Doazón voluntaria significa que ninguén obriga 

a outra persoa a doar sangue e faise só se un quere; doazón altruísta 

significa que se fai polo ben doutros e sen esperar nada a cambio. 

1-d • Coñeces algún adulto que doase sangue? Explica por que 

cres que algunhas persoas son doantes de sangue. 

 Resposta  Llibre (R.L) 

 

2- Pensa e contesta. De todas as funcións vitais, en cal delas é o 
sangue o elemento con maior implicación en todos os seus 
procesos? 
  Na función de nutrición. (R. M.) Porque o sangue circula por todo o 

corpo (proceso de circulación) e transporta os nutrientes que obtén no 
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proceso de nutrición, o osíxeno que intervén no proceso de respiración e as 

substancias de refugo que se eliminan no proceso de excreción. 

 

3- Completa a táboa. O sangue transporta multitude de substancias 

polo corpo. Identifica os aparellos implicados na nutrición e escribe 

que elementos transporta o sangue maioritariamente no seu paso por 

tales aparellos. 

APARELLO circulatorio dixestivo respiratorio excretor 

 

  
 

 

Transporta nutrientes,osíxeno, 
substancias de 

refugo. 

nutrientes. osíxeno. substancias 
de refugo. 

 

 

4- Elabora un cartel publicitario para concienciar sobre a doazón de 
sangue.  (R.L) 

 

 

 

 

 

 

 


