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1. Activitat 1: “Què entenem per ésser viu i no viu?” 
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1.2   CD amb les gravacions de les converses 



2. Activitat 2: “Com ens imaginem el fruit i la llavor per dins?” 
    2.1 Representacions dels fruits
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3. Activitat 3: “Germinem llavors de mongeta” 
    3.1 Representacions de les necessitats de les llavors per germinar
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