
ASSEMBLEA

(Tota la informació sobre el survival zombie)



Resum del survival:
Un participant pot ser zombie o supervivent ho ha escollit a l’enquesta. El survival Zombie 
és un joc en el que el teu objectiu es ser l'últim supervivent que queda viu a la invasió 
Zombie, i per aconseguir-ho hauràs d’escapar dels zombies.  

- Punt inici pati (CONSELLERS 2n C)
- Hi ha tres tipus de zombies, les ordes, que son molts zombies junts(van caminant) els 

normals, que van sols (van caminant) i els zetas, que son zombies que van  
individualment (tenen el privilegi de corre quan vulguin)

- Si ets supervivent et converteixes en zombie quan et mossega un zombie. Et pots 
mantenir com a supervivent si tens un vial (una vida en targeta) i la mossegada l’has 
rebut d’un zombie normal o d’un zombie zeta. 

- Si t’’atrapa una ordre (grup de zombies) també et converteixes en zombie, encara que 
tinguis vial. 



Els jugadors tindran dues vides al principi de el joc la pròpia i un vial (targeta). 
- Quan et mosseguen vas a la infermeria. Si tens vial i t’ha mossegat un normal o 

zeta surts.  Si t’han mossegat un zombie i t’ha atrapat una ordre i no tens vial a 
l’enferia et convertiran en zombie. 

-
si durant l’activitat fas trampes (infringir les normes) passaràs 5 minuts en la presó.



cartell de límits i sortida del joc



IDENTIFICACIONS      decoració    Lucía- salma- vera          
zombies normals:

https://docs.google.com/presentation/d/18ivCWTeFqVtYBwSA0KwHiRdASRiyzHeTK6GMv63W-dI/edit#slide=id.g5977dbd836_0_1

zetas: 

ordas:

https://docs.google.com/presentation/d/18ivCWTeFqVtYBwSA0KwHiRdASRiyzHeTK6GMv63W-dI/edit#slide=id.g5977dbd836_0_1


Normes 
Zombies supervivents Altres 

zombies 
normals 

zombies zeta ordres infermeria presó

Només poden 
caminar
Tenen qué 
acompanyar a 
quin matin per 
qué no fasin 
trampes

Tenen la 
capacitat de 
córrer
Tenen qué 
acompanyar a 
quin matin per 
qué no fasin 
trampes

Van en grups de 
5 zombies i no 
més poden 
caminar
Quant sigui 10 
zombies en una 
ordra és separen 
en dos grups
Quant et mata 
una ordra no 
pots utilitzar el 
vial

Els 
supervivents 
no estan 
obligats que  
vagin en 
grup.

Quan un zombie 
et pilla tens que 
anar a la 
enfermeria per ser 
un altre cop 
supervivent,tens 
que anar amb el 
teu vial.

La preso és per 
la gent qué no 
compleix les 
normes
A la preso si 
vas més d’una 
vegada et 
quedes més 
temps



Llista de qui És zombie, Laura

Ordres: Aaron, Eli G, Eli M, Ari M, Marta, Laura 
L, Mireia R

Zombie z: Izan P, Didac V,

Zombie normal:  Roger D, Edgar R, Júlia J, Alex D. 
Erik V.



LLocs que utilitzem i perquè: aleix i ivan

Activitat Lloc on es fa Encarregat/s Substituts Profe 

Infermeria Biblioteca Aleix Mumbrú i 
Carla Molina

Natalia L.
Adra S.

Gemma

Presó Laboratori Vera Edgar Gema 

Joc Tot el institut excepte 
2nC, Biblioteca i 
consergeria (pati també) 
No es pot entrar a les 
aules i a l’edifici antic 
tampoc. 

Tothom menys 
encarregats.

Tothom menys 
encarregats.

Juanpe

Taller 
alternatiu

2n C Rebeca, Natàlia 
F i  Laura

Ivan G i Didac 
C

Irene



llista de la compra: decoració

Taller: 

Llana de color blau (6), 

Goma eva (Blanca y negra 3), 

Cartró 

Tisores, 

Paper per imprimir el Zombie, Silicona.



llista de la compra: “Decoració”
PAKOT S.A BOBINA PAPEL DE REGALO 70CM X 100M KRAFT VERJURADO NEGRO= 29,99€
LINK DE COMPRA

CHEREEKI Velas sin Llama, Velas LED sin llam Paquete de 24, Navidad, Año Nuevo, Bodas, Recuerdos (Amarillo cálido)=5,99

LINK DE COMPRA

Sangre falsa apta para cristales
Sangre falsa apa para piel:3 Cara & Cuerpo Tubo de pintura, color rojo= precio: aprox 4€.
Vaselina pura original, 250 ml, pack de 3 unidades para cuidado personal=19,07€

LINK DE COMPRA

Papstar 17915 - Velas, 10 unidades, color blanco= 6,49€
LINK DE COMPRA

Eudermin Talco - 200 gr=1,28€

LINK DE COMPRA

https://www.amazon.es/PAKOT-S-BOBINA-REGALO-VERJURADO/dp/B01781IB72/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=papel+kraft+rollo+negro&qid=1554451986&s=gateway&sr=8-18
https://www.amazon.es/CHEREEKI-Paquete-Navidad-Recuerdos-Amarillo/dp/B07KCVLV9H/ref=sr_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=33IMSIO4XUWDX&keywords=velas+de+led&qid=1554453142&s=gateway&sprefix=velas+de+%2Caps%2C471&sr=8-9
https://www.amazon.es/Vaselina-original-unidades-cuidado-personal/dp/B00DS8Z61Y/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=vaselina&qid=1556267120&s=gateway&sr=8-3
https://www.amazon.es/Papstar-17915-Velas-unidades-blanco/dp/B006GFRIKI/ref=sr_1_10?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=velas&qid=1556267505&s=gateway&sr=8-10
https://www.amazon.es/Eudermin-854-01232-Talco-200-gr/dp/B01K7SJQUE/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=polvos+de+talco&qid=1556267802&s=pantry&sr=8-2


ORGANITZAR DECORACIÓ decoració
11/06

Què s’ha de fer? Qui? materials que necessiten

Cartulina blanca amb taques de 
mans de sang 

Edgar, Roger A, Alex 
C

Cartulina blanca,pintura 
vermella 

Taulons de cartolina marró Rebeca Pintura marró i pinzells

Mans de cartulina negra Alex P, Kevin, Cartulina negra, llapis

Finestres amb paper vegetal Miriam Paper vegetal

Acabar las cintas amarillas Natàlia L, Roger D Pintura negra, i pinzells

Fer les identificacions Salma, Vera , Lucía ------------------------------



Neteja: enllaç per taula de neteja  lluc i didac

https://docs.google.com/document/d/1DjhVuSuWwtxr2bQoqMUqtXRIqvNDPk7NHOLN1gYJaDs/edit


Nombre i llista d’alumnes: adria i natalia

SZ:llista 

TA:llista 





Zombies



Promoció

1r) Anar a explicar com serà joc i quines normes s’han de cumplir

- Decidir dia El Dijous 13 (els consellers)

2n) Penjar cartells 

- Enviar normes per correu als zombies i als supervivents 
- 1 per cada tipus de zombie amb les normes
- decidir dia per penjar El Dimecres 12
- On pengem els cartells? En les clases, en l'àgora i en el vestíbul

3r) Tenir llistes de zombies i supervivents per penjar Natàlia F i Sandra

 4t) llista taller alternatiu Natàlia F i Sandra
https://docs.google.com/document/d/11IzBm2kFuB1AYnaCo6BPMkMyWRTJ7rRNr9zieeeOIMc/edit

https://docs.google.com/document/d/11IzBm2kFuB1AYnaCo6BPMkMyWRTJ7rRNr9zieeeOIMc/edit


Horari Què fem? Qui ho farà?

09:00h - Preparació del Survival i decoració de 
l’Institut

L’equip de decoració (Natàlia Lozano, 
Rebeca Álvarez, Edgar Ramos, Alex 
Puertas, Roger Albiac, Àlex Cano, 
Míriam Redondo, Roger Díaz, Kevin 
Bravo, Salma Delgado, Lucía Pérez, 
Sandra Linde.

09:45h- Inici survival zombie Tot l’institut

11h Neteja La brigada de neteja

Data: 14 de juny
Horari del dia: 9 a 13 h 
Hora de preparació: 9:00-9:45 h 
Horari survival zombie: 9:45-11h
º









Vindran dijous
Ivan G., Carla M., Roger D., Natalia L., Aleix M., 
Adria S.i Edgar R., Dídac C.


