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Wall·E, Eva i la planta dins la sabata. 
Descripció detallada 

 
 
Objectius  
 
-Prendre consciència de la importància de la fotosíntesi a la Natura, destacant 
especialment que és l’únic procés que possibilita augmentar l’energia útil per 
fer treballs, per fer les funcions vitals.  
 
-Identificar els reactius necessaris per fer la fotosíntesi (el diòxid de carboni i 
l’aigua) i els productes resultants, l’aliment (glucosa) i l’oxigen. Identificar la 
clorofil·la com el mitjà d’obtenció d’energia. 
 
-Treballar en base a predir-observar i explicar. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
La nutrició autòtrofa i la fotosíntesi en relació a la seva importància com a 
productora d’oxigen i d’aliment, que conté energia útil per realitzar les 
funcions vitals. La importància dels vegetals a la Biosfera. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es pot realitzar tant a primer d’ESO quan es treballen les funcions dels éssers 
vius, com a segon d’ESO en relació amb l’Ecologia. 
 
Recursos emprats 
 
Material de laboratori i Elodea canadensis. 
 
Temporització 
 
Unes quatre sessions, dues de més teòriques i dues pràctiques. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
Per començar les activitats cal que els alumnes coneguin la trama bàsica de la 
pel·lícula Wall·E. Si alguns alumnes l’han vista poden explicar què recorden. 
També es pot buscar informació a diferents llocs, com 
http://es.wikipedia.org/wiki/WALL%C2%B7E. Hi ha vídeos , que es troben 
fàcilment, amb petits fragments de la pel·lícula o es poden escollir les parts 
més significatives del DVD i passar-les. 
 
Malgrat que la pel·lícula gira entorn de la història dels dos robots, Wall·E i 
Eva, i dels humans que viuen a la nau d’on prové l’Eva, la planta és un 
protagonista tan important com els altres, ja que és el nexe d’unió entre ells. 
La planta representa l’habitabilitat de la Terra, ja que genera oxigen i 
aliment. Aquests són els conceptes clau que es volen treballar amb les 
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activitats Wall·E, Eva i la planta dins la sabata. Per això aquest primer bloc de 
l’activitat acaba amb la pregunta: Per què es tan important que l’Eva porti la 
planta al capità de la nau? 
 
Un cop ja es coneix la trama de la pel·lícula i els seus personatges principals, 
es fan les activitats d’exploració per conèixer les idees dels alumnes sobre la 
nutrició autòtrofa i la fotosíntesi. 
 
Després es fa la pràctica d’observació de cloroplasts amb l’Elodea canadensis 
per tal de relacionar la llum amb els cloroplasts i la fotosíntesi (veure Guia 
Didàctica). 
 
A continuació unes activitats que són en part d’introducció de noves idees i ne 
part de síntesi en les quals s’aprofundeix sobre el procés de la fotosíntesi. 
 
Per acabar es fa una activitat d’aplicació que consisteix en una pràctica on 
s’observen els canvis de ritme de la producció d’oxigen en una planta 
relacionats amb els canvis de la quantitat de llum que li incideix. En relació 
amb la pràctica es fan dues preguntes clau per tal de cloure l’activitat, en 
una d’elles es demana com és possible que una planta aquàtica tapada (sense 
contacte amb l’aire exterior) i un cargol aquàtic que viu amb ella puguin 
sobreviure durant molt de temps i en l’altra es retorna a la pregunta inicial de 
per què es tan important que l’Eva porti la planta al capità de la nau. 
 
El que es pretén és que l’alumnat sigui capaç en acabar l’activitat hagi pres 
consciència de la importància del procés de la fotosíntesi a la Biosfera.  
 
Amb la redacció final l’alumnat pren consciència d’allò que ha treballat i ha 
après. 
 
Es recomana fer a continuació l’activitat sobre la respiració. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
 
En algunes ocasions no s’observen els moviments dels cloroplasts a la fulla 
d’Elodea, per això s’han adjuntat links a la Guia Didàctica on es poden 
observar. 
 
Quan es fa la pràctica de l’observació de la producció d’oxigen la resposta de 
la planta sol ser diferent en els grups. A la Guia Didàctica s’inclouen alguns 
suggeriments que ajuden a millorar els resultats. 
 
Cal preveure que de vegades és difícil obtenir l’Elodea canadensis i que cal 
encarregar-la amb antel·lació. 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat i guia didàctica. 
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