
 

 1 

GUÍA DIDÀCTICA PER A LA PEL·LÍCULA WALL·E 

Una activitat per a educar en valors a través del cinema 

 
 

SINOPSI ARGUMENTAL 

L’any 2700, Wall·E i una panerola són els únics habitants de la Terra, doncs els éssers humans la van 

abandonar, incapaços de gestionar els residus que generaven, per anar a viure a una nau espacial. La 

vida tranquil·la d’aquest robot, recol·lector d’escombraries, es revoluciona quan coneix a EVA, una 

eficaç màquina enviada per a buscar restes de vida en la Terra. EVA s’adona que Wall·E, sense saber-

ho, ha trobat la solució al futur del planeta. Des d’aquest moment, emprenen una aventura per la 

galàxia per a salvar la Terra. 

 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

Visionar aquesta pel·lícula, ens permet abordar multitud de continguts mediambientals d’una forma 

amena i divertida, com per exemple: 

• Fomentar el respecte al medi ambient i el desenvolupament sostenible, per a evitar la destrucció 

del planeta a conseqüència del maltractament mediambiental de la societat de consum i de la forma 

de vida moderna. 

• Conèixer la importància dels organismes vegetals per a l’existència d’altres formes de vida en la 

Terra. 

• Promoure un estil de vida saludable, per a evitar els efectes d’una vida sedentària per a les 

persones i el medi ambient. 

• Conscienciar del desenvolupament tecnològic, com a eina per a facilitar la nostra vida. 

 

OBJECTIUS TRANSVERSALS 

El visionat d’aquesta pel·lícula, també ens permet tractar temes transversals amb els alumnes, com per 

exemple: 

• El diàleg com a eina d’enteniment, comprensió i vehicle cap a la pau. 

• El valor de les relacions personals vers l’amistat, la companyonia, la solidaritat i l’empatia. 
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• La igualtat de gènere allunyant als protagonistes dels tradicionals rols de gènere, sent Wall•E un 

noi sensible, poruc, pacífic i capaç d’emocionar-se; i Eva, una noia independent, decidida, eficaç i 

valenta. 

• El sentit de la responsabilitat, com a habitants del planeta Terra. 

• El respecte a la diversitat, abandonant la superficialitat. 

 

ACTIVITATS 

Wall·E està enfocada a un públic principalment infantil, però presenta un rerefons 

amb importants continguts mediambientals i ètics. Per tant, intentarem visionar la 

pel·lícula des d’un punt de vista més analític i no merament lúdic. La proposta 

didàctica per a aquesta pel·lícula consta d’activitats prèvies al visionat per a 

preparar a l’alumnat i sensibilitzar-los en els temes a tractar i, activitats posteriors 

al visionat, que serveixin per a treballar els continguts seleccionats, i com a punt 

de partida per a aprofundir en aquells temes d’interès. 

 

 

ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA 

Abans de veure la pel·lícula, formarem petits grups heterogenis de 4 o 5 persones i realitzarem les 

següents activitats, que posteriorment posarem en comú amb la resta del grup-classe: 

1. Què és el Medi Ambient? 

2. Per què és important la cura del medi ambient per al nostre planeta? 

3. Quines causes creus que podrien fer desaparèixer les plantes i els animals del nostre planeta? 

4. Per què és important que existeixin moltes espècies diferents (Biodiversitat)? 

5. Com t’imagines el planeta Terra d’aquí a 680 anys? 

 

 

ACTIVITATS POSTERIORS AL VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA 

Després de veure la pel·lícula, tornarem a formar petits grups heterogenis de 4 o 5 persones per a 

realitzar les següents activitats, que posteriorment, posarem en comú amb la resta de la classe: 

1. En la pel·lícula, Wall·E viu en una ciutat del planeta Terra, descriu breument com és la ciutat. Us 

agradaria viure en un lloc així? Per què? 

2. Que signifiquen les sigles Wall·E? Quin és el treball de Wall·E? 

3. Quina és la mascota de Wall·E? Per què aquesta espècie si ha sobreviscut en la terra? 

4. Què li ha passat a la Terra? On viuen els humans? 

5. Què troba Wall·E en una nevera vella? Per què és important per a Eva? 

6. Què els ha passat als humans físicament? Descriu breument com són ara els humans. 

7. Quins treballs exerceixen els robots del creuer? 

8. Què fa que el capità de la nau Axion s’adoni que és important tornar a la Terra? 

9. Creieu que aquesta pel·lícula és una visió del nostre futur? Creieu que és un futur així és possible? 

Per què? 

10. Què podrien haver fet els humans de la pel·lícula per a evitar que el planeta es tornés inhabitable? 

I tu, quins canvis pots aplicar a la teva vida personal i professional per minimitzar el teu impacte 

mediambiental? 


