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Wall-E, Eva i la planta dins la sabata 

 

Com s’ha comentat a la descripció de l’activitat cal conèixer la trama de la 
pel·lícula i els seus personatges principals per tal de contestar les primeres 
preguntes. 

L’activitat d’exploració (Què en sabem? Com s’alimenten els vegetals?) cal que 
l’alumnat la faci primer de manera individual i que després es realitzi la posada 
en comú. 

A continuació es fa la pràctica d’observació de cloroplasts amb l’Elodea 
canadensis. Si no es disposa d’aquesta planta, es poden observar els cloroplasts 
d’una molsa, dels estomes de l’epidermis d’una falguera, d’una alga, etc. De 
tota manera és millor fer-ho amb l’Elodea, perquè els moviments dels cloroplasts 
són molt aparents en aquest vegetal. La pràctica ens permet veure que els 
cloroplasts de la fulla al principi (amb llum dèbil) estan col·locats com es veuen 
al dibuix de l’esquerra, ja que, per tal d’afavorir la fotosíntesi es dispersen per 
presentar una major àrea d’exposició a la llum (resposta d’acumulació).  Quan 
s’il·lumina la preparació es mouen clarament , posant-se com el dibuix de la 
dreta, és a dir s’acumulen per cobrir-se mútuament (resposta de protecció). De 
vegades, fins i tot es mouen en cercle al voltant de la paret cel·lular o travessen 
la cèl·lula. Aquests moviments permeten establir relacions entre llum i 
cloroplasts, que són els orgànuls que fan la fotosíntesi. Els moviments dels 
cloroplasts estan relacionats amb la ciclosi. L’estímul lumínic crea un senyal 
cel·lular, que s’origina al nucli, per tal d’incrementar la fotosíntesi. Els 
moviments citoplasmàtics (ciclosi) mouen els cloroplasts i així afavoreixen que 
rebin aigua i enzims i puguin exportar o emmagatzemar sucres a la cèl·lula. 

 

Aquests dibuixos els trobareu al web que hi ha a sota, en el 
qual hi ha més informació que us pot ser d’utilitat. 
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http://www.howplantswork.com/2010/04/25/chloroplast-movement-in-plant-
cells-stirring-the-pot-avoiding-the-sun/

En aquests enllaços trobareu filmacions de la ciclosi a l’Elodea candensis. 

http://www.youtube.com/watch?v=0I-wJUkw2R8
http://www.youtube.com/watch?v=PFtzs_cUddI
http://www.youtube.com/watch?v=pjuuHCiQ_e4&feature=related
 

En les activitats sobre la fotosíntesi cal remarcar molt la importància de la 
fotosíntesi com a procés que augmenta l’energia útil, que permet fer funcions, 
que es tracta d’un procés que es realitza a les cèl·lules i que produeix oxigen. Si 
es realitza  a continuació l’activitat sobre la respiració es podran relacionar els 
dos processos i tancar el cicle. També cal destacar al funció de la clorofil·la com 
mitjà d’obtenció de l’energia. 

Es pot fer una representació en què alguns alumnes facin el paper de la 
clorofil·la, altres la llum (energia lumínica), el diòxid, l’aigua, l’oxigen i 
l’aliment (energia química). En la representació la llum activaria la clorofil·la 
que donaria energia al diòxid de carboni i l’aigua, formant-se així la glucosa, que 
es quedaria, i l’oxigen, que es desprendria. 

En la pràctica en què s’observa com l’Elodea desprèn oxigen segons la quantitat 
de llum que rep cal tenir en compte que la part que queda a la part superior, 
que és el lloc per on hem tallat la branca, no ha de quedar dins del tub de 
l’embut, perquè la pressió impedeix que surti l’oxigen. Si no s’aconsegueix que 
surtin les bombolles de gas va bé treure el tub d’assaig, perquè en disminuir la 
pressió surten les bombolles amb més facilitat. 

En aquests links trobareu informació sobre pràctiques molt semblants i algunes 
variacions que permeten estudiar la producció d’oxigen relacionada amb la 
fotosíntesi. 

http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/fotosin/fotosA2.html  

http://www.ehow.com/about_6656089_elodea‐used‐science‐projects_.html

http://www.ehow.com/how_5907239_use‐elodea‐plants‐teach‐photosynthesis.html

http://www.fourcroy.org/biology/chapters/05photoresp/02.html
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La reflexió sobre l’activitat pràctica i la redacció que tanca les activitats 
permeten elaborar unes conclusions finals sobre el que s’ha après. Seria 
interessant tornar a relacionar-ho amb el que passa a la pel·lícula. 




