
 

   

 

SNOWDEN 
Aprenem valors mirant pel·lícules! 

DESCRIPCIÓ BREU 
Tenim l’obligació de recordar als 

nostres governs que el seu poder 

té un límit? Són compatibles la 

seguretat ciutadana i la seva 

llibertat? Tenim una 

responsabilitat cap als nostres 

conciutadans? Aquest any 

reflexionarem sobre el ciutadà 

dret a desobeir i el deure de 

denunciar injustícies de la mà 

d’Edward Snowden, ex 

col·laborador de la CIA i de la 

NSA, i Oliver Stone, director que 

va portat a la gran pantalla la 

seva historia.  

Nom: 
Curs 2020  2021 

 

Material elaborat per Silvia Rodríguez Martínez 



  

Instruccions 
 

• Posa el teu nom i el grup al que pertanyis a la portada.  

• Quan acabis les activitats,  

o posa al requadre que hi ha a peu de pàgina el número de 

pàgina. 

o Si has afegit un foli, hauràs de posar-li també número de 

pàgina. 

o Fes un índex, posant el títol de cada activitat. 

• Quan acabis una activitat, hauràs de fer una entrada en el teu 

Quadern d’aprenentatge, que es troba al final d’aquest dossier. 

N’oblidis seguir la pauta! 

• Hauràs d’anar afegint pàgines al teu Quadern d’aprenentatge: 

aquestes no les numeraràs fins acabar el dossier. Com a títol de cada 

entrada has de posar Quadern d’aprenentatge més el número 

d’activitat. Per ’exemple “Quadern d’aprenentatge 1”.  

 

I recorda: la professora està a la teva disposició per a resoldre els teus 

dubtes. Pregunta sempre que ho necessitis!  

  



  

I. ACTIVITATS PRÈVIES AL VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA 

 

Activitat 1 Però... de què parlem? [Activitat individual + Grupal] 

Per realitzar aquesta activitat es poden consultar diverses fonts com a material 

imprès, web, audiovisual, etc. 

Per aquesta activitat dividirem la classe en dos grups: 

- Els integrants del GRUP A redactaran les definicions de 2 dels conceptes i 

els anotaran a la llibreta (encara no a la fitxa). Hauran de llegir-los als 
companys i consensuar si són aclaridors. Els professors podran realitzar 

també les seves aportacions.   

- Els integrants del GRUP B registraran al Glossari del  Moodle les 

definicions que s’han consensuat per què tothom pugui copiar-les al 
dossier.  

CONCEPTE DEFINICIÓ 

Abús de poder 

  
 
 
 
  

Ciutadania responsable 

  
 
 
 
 
  

Covardia 

  
 
 
 
 
  

Coherència 

És la connexió, relació o unió d'unes coses amb unes altres. En els 
comportaments humans es refereix a l'actitud lògica i conseqüent amb una 
posició anterior. La coherència es fa molt significativa quan hi ha una relació 
de sentit comú entre els pensaments, els sentiments i l'actuació de les 
persones. 

Compromís 

  
 
 
 
  

Consciència social 

  
 
 
 
 
  



  

CONCEPTE DEFINICIÓ 

Contracte social 

  
 
 
 
 
  

Drets humans 

  
 
 
 
 
 
 

Dignitat 

Fa referència al valor inherent a l'ésser humà en tant ser racional, dotat de 
llibertat i poder creador, doncs les persones poden modelar i millorar les 
seves vides mitjançant la presa de decisions i l'exercici de la seva llibertat. 
Axiològicament es tendeix a afirmar que l'ésser humà posseeix dignitat per 
si mateix, no ve donada per factors o individus externs, sinó que es té des 
del mateix instant de la fecundació o concepció i és inalienable. 

Dissidència 

  
 
 
 
  

Espionatge massiu 

  
 
 
  

Manca de compromís 

 
 
 
 
  

Honradesa 
És la rectitud d'ànim i la integritat en l'obrar respecte a les normes que es 
consideren adequades. La persona honrada és aquella que pensa i actua de 
manera justa, recte i íntegre. 

Iniciativa 

  
 
 
 
 
 

Injustícia 

  
 
 
 

Justícia 

Capacitat de viure conforme a les normes del dret, és a dir, en la disposició 
de donar als altres el que li és degut de, i a més la disposició de fer el requerit 
per les lleis. La justícia regula les relacions amb els altres sobre la base dels 
drets inalienables de les persones i dels contractes socials. 



  

CONCEPTE DEFINICIÓ 

Lleialtat 

 És una obligació de fidelitat que un subjecte o ciutadà li deu al seu estat, 
governant, comunitat o a si mateix. És sempre estar present, complir 
sempre, fidelitat. És un valor que bàsicament consisteix en mai donar-li 
l'esquena a determinada persona o grup social, és a dir, el compliment 
d'honor i gratitud. El contrari a la lleialtat és la traïció. 

Llibertat 

Capacitat d'autodeterminació de la voluntat que posseeix l'ésser humà per 
poder obrar segons la seva pròpia voluntat, al llarg de la seva vida i per la 
qual és responsable dels seus actes. En aquest sentit, sol ser denominada 
“llibertat individual”. La llibertat es defineix com el dret de la persona a 
actuar sense restriccions sempre que els seus actes no interfereixin amb els 
drets equivalents d'altres persones. L'equilibri perfecte entre el dret de 
l'individu a actuar sense interferències alienes i la necessitat de la comunitat 
a restringir la llibertat ha estat buscat en totes les èpoques, sense que s'hagi 
aconseguit aconseguir una solució ideal al problema. Les restriccions són en 
no poques ocasions opressives. 

Noves tecnologies 
  
 
  

Patriotisme 
 
 
  

Poder polític 
  
 
  

Intimidat 

És la preservació del subjecte i els seus actes de la resta d'éssers humans i 
arrenca del dret de la persona de tenir una vida privada. La RAE la defineix 
com una zona espiritual reservada a una persona o grup. La intimitat de 
vegades es relaciona amb anonimat i per això és més preuada per les 
persones “públiques”. També es relaciona amb la privadesa, i amb aquesta 
es constitueix també en garantia de seguretat per preservar la pròpia vida 
personal i familiar de la intromissió (no autoritzada) dels altres. A Espanya 
està protegida explícitament per la Constitució de 1978, en el seu article 18, 
on a més la hi posa en relació amb l'honor. 

Respecte per la llei 

El respecte és un valor que permet que l'ésser humà pugui reconèixer, 
acceptar, apreciar i valorar les qualitats del proïsme i els seus drets. És a dir, 
el respecte és el reconeixement del valor propi i dels drets dels individus i de 
la societat. El respecte per la llei és el reconeixement, l'acceptació i la 
valoració de les lleis i el seu conseqüent compliment. 

 
Seguretat ciutadana 

  
 
  

Valentia 

  
 
 
 
 

Traïció 

  
 
 
  



  

Activitat 2  Jo i les Noves tecnologies  

[6’ Individual +6’ PG Petit Grup + 6’GG) 

Al Moodle tens un formulari amb preguntes sobre el temps que 

dediques a comunicar-te i la qualitat d’informació que 
comparteixes quan et connectes a serveis de missatgeria i xarxes 

socials.  

2.1. Recollida de dades: hauràs de fer autoobservació durant una setmana i 
omplir diàriament el formulari. Quan acabis,  

2.2. Confecció de l’autoinforme: fes click en respostes i imprimeix els 
gràfics resultants. 

2.3. Interpretació de dades: aquesta part és més complicada perquè és 
tracta de trobar el sentit a la informació que ens proporcionen les dades 
recaptats. Fins i tot pels professionals existeix la possibilitat d’error. El 

més senzill és començar pels resultats més extrems (per exemple si 
m’adono que totes les meves comunicacions han sigut amb emoticones o 

que no ni ha cap activitat que no hagi sigut interrompuda alguna vegada 
pel mòbil o tablet...). Farem un exemple en classe amb les respostes 
rebudes de tots els companys. 

2.4. Extracció de conclusions: un cop realitzada la interpretació de dades, 
la extracció de conclusions resulta més senzilla. Es tracta només de fer 

enunciats més generals amb les dades que considerem més rellevants en 
el nostre cas particular: “Es pot dir que la meva mitjana de dedicació a les 
xarxes (1 hora) no ha modificat substancialment la meva vida“. També 

farem un exemple a classe.  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1GBFca8TFBXTeaR_3QwdM8zGl9LxHeizx6mMzNQ431KE/edit?usp=sharing


  

Activitat 3 – Qui és el teu Truman? [Activitat individual] 

Imagineu que teniu el poder de vigilar la vida d’algú que us interessi, que 

poguéssiu enregistrar tots i cadascun dels moments de la seva vida, com li va 
passar al Truman en la pel·lícula “El Show de Truman”, i tot sense el seu 

coneixement. Imagineu que a més a més, poguéssiu fer ús de tota la informació 
copsada sense la seva autorització. Reflexioneu: 

• Quins poders tindreu sobre aquesta persona? Intenta pensar quines coses 

podríeu aconseguir d’ella o a través d’ella. 

• Quin efecte sobre la dignitat d’aquesta persona penseu que podria tenir la 

vostra vigilància de la seva intimitat? 

• Penseu que algú donaria el seu permís de bon grau per una vigilància d’aquest 
tipus? 

• Intenteu imaginar quina seria la reacció d’aquesta persona si s’adonés de la 
teva vigilància, però no pogués fer res per evitar-la. Imagina per exemple si 

continuaria actuant igual o perdria espontaneïtat. Es sentiria més segur pel 
fet de no estar mai sol? Lluitaria per acabar amb la vigilància no consentida? 
Denunciaria? Si volgués denunciar, a quina institució pensar que podria 

acudir?... 

Inventa i escriu al teu quadern una història on aquestes preguntes i les teves 

reflexions queden reflectides. 

  



  

Activitat 4 – Demana la teva fitxa! [Reuneix-te amb el teu PG] 

Reuneix-te amb el teu grup i llegiu la targeta o targetes assignades. Prepareu una 
exposició oral per 

4.1. Exposar el que heu après a la resta de companyes i companys.  

4.2. Durant les exposicions dels companyes i companys podràs triar entre 

- Anotar el més important de les seves explicacions. 

- Fer el teu resum tranquil·lament a casa si prefereixes només escoltar i, 
trobaràs tota la informació als apartats 7, 8 i 9 de la següent web: 

http://www.cineyvalores.apoclam.org/el-lenguaje-audiovisual.html.  

4.3. Després de les exposicions hauràs de  

a. corregir les notes dels companys  
b. i avaluar si han registrat el més important de les dades proporcionades.   

Aquest és l’esquema que hauràs de seguir: 

1. GÈNERE: 

1.1. Característiques: 

1.2. Objectius i efectes: 

2. SO:   

2.1. Música, Sorolls: Silencis: 

2.2. Què aporta el so a una pel·lícula? 

• Realisme:  

• Continuïtat:  

• Significat:  

- Contrast: Dimensió espacial: Ritme  

  Capacitat de dramatitzar  
   Capacitat d’ambientar 

2.3. El so: conclusions. 

3. EL MUNTATGE: Definició 

3.1. El poder de muntatge 

• El temps: flash forward,  

 flash back 

• L'espai:  raccord  

3.2. La importància de la successió temporal 

‐ Pla:  

‐ Escena:  

‐ Seqüència:  

‐ Signes de puntuació:  

‐ Ritme:   

http://www.cineyvalores.apoclam.org/el-lenguaje-audiovisual.html


  

II. VISIONAT DE LA PEL·LÍCULA 

Activitat 5 Anem al cine! 

 
SINOPSI 
En 2013, Edward Snowden deixa silenciosament el seu treball en la NSA i vola a 

Hong Kong per reunir-se amb els periodistes Glenn Greenwald Ewen MacAskill, i 
la cineasta Laura Poitras per revelar els enormes programes de vigilància 
cibernètica del govern d'Estats Units. Un contractista de seguretat amb 

coneixements de programació sorprenents, Ed, ha descobert que una muntanya 
virtual de dades està sent recollida de totes les formes de comunicació digital - 

no només de governs i grups terroristes estrangers, sinó també de ciutadans 
nord-americans. 

Desil·lusionat amb el seu treball, Snowden reuneix meticulosament milers de 

documents secrets que posen en evidència l'abast total dels abusos. Deixant a la 
seva núvia, Lindsay Mills enrere, Edward troba el valor per actuar d'acord amb 

els seus principis.  

Snowden obre la porta a la història no explicada d'Edward Snowden, i a l'examen 
de les forces que van convertir a un jove conservador i patriota, desitjós de servir 

al seu país, en un delator històric, i planteja preguntes provocadores sobre les 
llibertats de les quals estem disposats a prescindir perquè el nostre govern ens 

protegeixi. 

 
FICHA TÉCNICA 

Título: Snowden 

Dirección: Oliver Stone 

País: Estados Unidos, Alemania 

Año: 2016 

Duración: 134 min. 

http://biografias.estamosrodando.com/oliver-stone/


  

Género: Drama, Thriller 

Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Scott Eastwood, Nicolas 

Cage, Timothy Olyphant, Zachary Quinto, Tom Wilkinson, Joely Richardson, Keith 

Stanfield, Melissa Leo, Rhys Ifans, Ben Schnetzer, Jaymes Butler 

Productora: Endgame Entertainment, Onda Entertainment, KrautPack Entertainment 

Presupuesto: 45.000.000,00 $  
Dirección: Oliver Stone 

Fotografía: Anthony Dod Mantle 

Guión: Oliver Stone 

Montador: Alex Marquez 

Música: Craig Armstrong for Melankolic Records 

Producción: Eric Kopeloff, Fernando Sulichin, Moritz Borman, Philip Schulz-Deyle 

Premis:  

2016: Satellite Awards: Mejor guión adaptado. 2 nominaciones 

2016: Premios Razzie: Nominada a peor actor secundario (Nicolas Cage) 

CRÍTIQUES 
"Posee un metraje largo que no te hace desfallecer. Yo, al menos, sigo con interés 
la historia de ese hombre (...) Da mucho miedo 'Snowden'."  Carlos Boyero: 
Diario El País  

"Lo que se ve, pese a las muy loables intenciones, es lo más parecido a un 
descalabro. 'Snowden' aporta poco o nada a lo ya conocido. Además de ser mucho 

más aburrida que el magistral trabajo de Poitras [Citizenfour]." Luis Martínez: 
Diario El Mundo  

"Precisa encarnación del personaje que hace Joseph Gordon-Levitt (...) El «efecto 

Stone» en la historia anima a ver en ella lo que tiene de alarmante para todo 
ciudadano, esa absoluta desnudez ante los ojos del poder (...)".Oti Rodríguez 

Marchante: Diario ABC  

"Oliver Stone ha compuesto un buen acercamiento a Snowden, y su mejor trabajo 
en años, a pesar del aparente convencionalismo". Javier Ocaña: Diario El País  

"Stone decepciona (...) 'Snowden' es algo que hace dos décadas, en sus años de 
apogeo como cineasta político, nadie habría esperado de Oliver Stone: una 

película tibia, y correcta, y blanda." Nando Salvá: Diario El Periódico  

"Stone se revela transparente y didáctico, y reprime bastante (aunque no del 
todo) su tendencia al montaje paranoico en un trabajo inesperadamente sobrio. 

(...)”.Jordi Costa: Fotogramas  

"No hay corrosión ni vitriolo en este 'biopic' descafeinado y en ocasiones incluso 

ñoño (...) [Stone] no es capaz de imprimir ritmo a un relato ensimismado en el 
que no hay atisbo de iluminación ni provocación (...)” Beatriz Martínez: Diario El 

Periódico 

http://biografias.estamosrodando.com/joseph-gordon-levitt/
http://biografias.estamosrodando.com/shailene-woodley/
http://biografias.estamosrodando.com/scott-eastwood/
http://biografias.estamosrodando.com/nicolas-cage/
http://biografias.estamosrodando.com/nicolas-cage/
http://biografias.estamosrodando.com/timothy-olyphant/
http://biografias.estamosrodando.com/zachary-quinto/
http://biografias.estamosrodando.com/tom-wilkinson/
http://biografias.estamosrodando.com/joely-richardson/
http://biografias.estamosrodando.com/melissa-leo/
http://biografias.estamosrodando.com/rhys-ifans/


  

III. ACTIVITATS POSTERIORS AL VISIONAT 

 

Activitat 6  La meva crítica.      [Activitat individual] 
 

6.1. Tria la crítica de la pel·lícula amb la qual coincideixis més. Explica en què 
estàs d’acord.  

6.2. Realitza la teva pròpia crítica. Explica  

‐ el que més i menys t’ha agradat,  

‐ però també el que pensis que, cinematogràficament, fa de la pel·lícula 
una bona – mala pel·lícula: recorda tot el que has aprés del gènere, el so 
i el muntatge! 

  



  

Activitat 7 Completa al teu quadern.  [Activitat Individual] 

Per realitzar aquesta activitat es poden consultar diverses fonts com l’Annex 
d’aquesta fitxa, Internet (webs, audiovisuals, etc.) però gran part de les 

respostes dependrà del que recordeu del visionat de la pel·lícula.  

1. Qui és Edward Snowden?  

 

2. És un personatge real o de ficció? 

3. A què es dedicaven el seu pare i el seu avi? 

 

4. Quan comença la pel·lícula, a què es dedica Snowden? 

 

5. Per què comença a treballar per a intel·ligència? 

 

6. Per què destaca com estudiant Snowden? 

 

 

7. Quin tipus de treball li proposen desenvolupar per la CIA? 

 

8. Què programa li conta el seu primer professor de la colina que va 

desenvolupar? 

 

 

9. Quin es el primer descobriment sobre les activitats de espionatge que fa el 

govern que no agrada a Snowden? 

 

10.Snowden desitjava sortir de l’oficina i demana “fer treball de camp”. Quan ho 

aconsegueix, descobreix que el govern utilitza la informació per fer xantatge 

a les persones. Quina feia l’encarreguen? Quines són les conseqüències per a 

la persona espiada? 

 

 

 

 

 

 

 



  

11.Què es una autorització FISA? 

 

 

12.Com intervé en la guerra l’espionatge?  

 

 

 

13.Quin es el descobriment que fa que Snowden decideix fer públic el espionatge 

al qual tot ciutadà connectat està sotmès? 

 

 

14.Com aconsegueix portar fora de l’oficina la informació que mostrarà aquestes 

acusacions d’espionatge? 

 

15.A quin país escapa? 

16.Amb quins mitjans de comunicació contacta? 

 

17.De què li acusà el govern nord-americà? 

 

18.Com canvia l’opinió d’Obama sobre les activitats de vigilància del govern? 

 

 

19.On viu actualment Snowden? 

20.Cerca informació en Internet sobre “El cas Snowden”. Explica què és per a tu 

el més sorprenent de tot el cas.  

 

 

 

 

 

 

21.Imagina que vols explicar el cas Snowden a algú que no sap ni qui és. Fes un 

resum de la pel·lícula utilitzant com a base les teves respostes a aquest 

qüestionari.   



  

Activitat 8: Snowden: patriota o traïdor?     [GG + individual] 

La pel·lícula que acabeu de veure, comença al 2013 amb un Snowden fugat del 
seu país i amagat amb 3 periodistes en un hotel de Hong-Kong, però en el 

flashback immediatament posterior el veiem defensant el seu país, treballant 
pel govern, i recolzant-li  davant la seva núvia. 

 Tenint això en compte, responeu a les següents preguntes: 

• El dia que coneix a Snowden, què fa la Lindsay en una protesta que troben al 
carrer?  

 

 

• Snowden no ho fa i l’explica a la Lindsay perquè. Recordes que li diu? 

 

 

 

• Tenint en compte això, perquè creus que Snowden treballava pel govern del 
seu país? 

 

 

 

• Trair un país i trair un govern, és el mateix? Justifica la teva resposta. 

 

 

 

• Penses que des del punt de vista polític la denúncia pública de Snowden és 

reprovable? Argumenta la teva resposta. 

 

 

 

 

 

 

• Penses que des del punt de vista ètic la denúncia pública de Snowden és 
reprovable? Argumenta la teva resposta. 

 

 

 

 



  

Activitat 9  Els dilemes morals i la presa de decisions 

        [Activitat GG + PG + Individual] 
Respondre a la pregunta Heroi o Traïdor no és tan senzill si volem fer més que 

donar una opinió basada en l’emoció. Necessitem raons. Per trobar-les, a més de 

entendre bé què vol dir heroi i traïdor, haurem d’indagar quins valors van dirigir 

les decisions i els actes de Snowden.  

A l’hora de prendre decisions apliquem diferents criteris. Aquest criteris poden 

ser de molts tipus: morals, pragmàtics, econòmics, etc. Per prendre decisions 

a més necessitem ser lliures perquè si no som lliures no tenim poder de decisió. 

Ens centrarem per aquesta activitat en els dilemes que es ens plantegen quan 

dos o més valors entren en conflicte. Com decantar-se per un o l’altre? 

Escolta un caso que va passar fa més de 2400 anys, al 404 a de Xto.: és el dilema 

en el qual el Govern dels 30 tirans va posar a Sòcrates, un dels primers filòsofs: 

9.1. Quins són els elements del dilema de Sòcrates? 

9.2. Consulta el glossari de l’activitat 1 i fes un llistat dels valors i contravalors 
implicats en el dilema explicat. Justifica les teves tries.  

[Per exemple: Sòcrates exerceix una ciutadania responsable perquè quan 

el seu govern li vol involucrar en una detenció injusta d’un conciutadà, el 
prefereix desobeir, malgrat que desobeir posi en risc la seva pròpia vida.] 

9.3. Com s’argumenta la presa de decisions.  

a. Llegim un altre dilema: el dilema dels talibans.  

b. Analitzem els elements del dilema. 

c. Detectem els valors i contravalors implicats. 

d. Determinem quins són els valors en conflicte. 

e. Argumentem les possibles decisions: Demana la teva targeta! 

 

9.4. PG. Aplicar la tècnica d’anàlisi i argumentació al dilema de Snowden. 

a. Analitzem els elements del dilema. 

b. Detectem els valors i contravalors implicats. 

c. Quins valors penses que entren en conflicte en el cas Snowden? 

d. Argumentem les possibles decisions: Demana la teva targeta! 



  

ACTIVITAT 10 Som el que fem      [Activitat en PG + Individual] 

Ens definim pel que fem. Compara la forma d'obrar de Snowden amb la dels següents personatges. Explica no només el que 
fan o no fan, sinó quins criteris penses que van aplicar per actuar d’una manera o altra: 

 

Actuació del personatge: què fa o no fa? Actuació Snowden 

 

  

Lindsay Mills 

 

  

Corbin O'Brian 

 

  



  

Hank Forrester 

Actuació del personatge: què fa o no fa? Actuació Snowden 

 

  

Gabriel Sol   

 

  

Patrick Haynes   

 

  

Agent CIA   

 



  

Activitat 11  Un ciutadà exemplar   [Activitat PG +  GG] 

Llegiu bé les frases que la sort us ha assignat perquè haureu de: 

• Consensuar amb el teu grup què signifiquen. 

• Representar gràficament (en una targeta per denúncia) els significats. 

• Explicar als companys els resultats de la teva reflexió en grup. 

• Afegir a un mural conjunt la teva targeta.  

 

SNOWDEN DENUNCIA  PG: Treu dues paperetes! 

1. "Aunque usted no esté haciendo nada malo, está siendo observado y grabado, 
y la capacidad de almacenamiento de los sistemas se incrementa todos los 

años." 

2. "Usted puede caer bajo sospecha de alguien, incluso a consecuencia de 
información equivocada, y luego pueden usar este sistema para ver tiempos 

pasados y escudriñar cada una de las decisiones que usted tomó en su vida 
[...] y atacarle usando esos elementos." 

3. "No todo el espionaje es malo. El mayor problema que tenemos ahora mismo 
es la vigilancia masiva e indiscriminada, a través de la cual los gobiernos 

obtienen miles de millones de comunicaciones de personas inocentes a diario". 

4. "Con comunicaciones cifradas no se puede saber qué le dijiste a tu madre por 
mail, pero se puede saber que le enviaste un mail a tu madre. De igual forma 

se puede saber que compraste un producto en una tienda concreta, que 
donaste dinero a un partido político determinado, o que sueles llamar de noche 

a esa persona en particular, etc." 

5. "Ellas (las empresas de telecomunicaciones) son las dueñas de la 
infraestructura física por la que pasan las telecomunicaciones, son dueñas de 
los cables, y colaboran con este espionaje proporcionando información. Otras 

empresas como Facebook hacen algo similar, proporcionan toda la 
información necesaria sobre con quién hablas, extraen datos de todo tipo, 

para venderte publicidad basada en tus intereses." 

6. "El mayor temor que tengo respecto a las consecuencias para los Estados 
Unidos de las divulgaciones es que nada vaya a cambiar. La gente verá en los 

medios todas estas divulgaciones. Conocerán a qué extremo ha llegado el 
gobierno en atribuirse unilateralmente unos poderes, sin consulta al pueblo ni 
a sus representantes, para tener un mayor control sobre la sociedad 

norteamericana y mundial. Pero la gente no estará dispuesta a correr el riesgo 
necesario de luchar para cambiar las cosas, para obligar a sus representantes 

a que defiendan sus intereses. Y tras meses y años se pondrá peor, hasta que 
llegará el momento en que las políticas cambiarán, porque la única cosa que 
restringe las actividades de un Estado de Vigilancia son las políticas. [...] Y 

por eso un nuevo líder será elegido, darán la vuelta al disyuntor, dirán que 
debido a la crisis y a los peligros que enfrentamos en el mundo, de una nueva 

e imprevista amenaza que necesitamos más autoridad, necesitamos más 
poder. Y no habrá nada que la gente pueda hacer ya a esa altura para 
contrarrestarlo, y será una tiranía con encargos a pedido." 



  

7. "La mayor revelación está por venir. La mayor revelación será sobre la 

democracia, sobre que el buen gobierno es transparente. Si se permitimos el 
espionaje a los miembros de la sociedad más privilegiados por su riqueza, 

política o poder militar, y no encontramos maneras de subordinarlos al 
público, dejamos de ser sus socios, solo somos sus súbditos."  

8. “El terrorismo es la excusa, no el motivo: el motivo es la manipulación 

diplomática, el espionaje económico y el control social. El motivo es el poder.”  

9. "Se han visto más abusos intencionados que ejemplos en los que este 

espionaje telefónico masivo e inconstitucional ha detenido algún plan 
terrorista."  

10. "No hay manera de que pueda volver a casa y defenderme ante un jurado". 

"Regresar a Estados Unidos, a mi juicio, sería la mejor solución para el 
gobierno, la ciudadanía, y para mí mismo, pero desafortunadamente no es 

posible toda vez que las leyes que protegen a los informantes no aplican para 
los consultores de seguridad como yo." 

11. “Gobiernos, compañías comerciales y criminales empiezan a recolectar 

este tipo de información”. 

 

SNOWDEN PENSA PG: Treu una 
papereta! 

1. "No quiero vivir en un mundo donde todo 
lo que digo, todo lo que hago, todo lo que 
hablo, toda expresión de creatividad o de 

amor o de amistad queda grabada." 

2. "Revelar que se está cometiendo un 

delito no es un delito, sino obligación de 
todo ciudadano. Es paradójico". [Aunque 
el delito lo cometa el gobierno] 

3. "Argumentar que no te importa el 
derecho a la privacidad porque no tienes 

nada que esconder es como decir que no 
te importa la libertad de expresión 
porque no tienes nada que decir." 

4. "Incluso si la ciudadanía hubiese votado 
a favor, [el espionaje] seguiría siendo 

algo prohibido por la Constitución". 

5. "No puedes tener miedo, el miedo lleva a 
la inacción, hace que rehúses participar, hace que temamos levantarnos y 

hablar." 

 

 

 

 



  

Activitat 12   Redacció argumentativa [Activitat individual] 

 

Mira a l’annex 2 l’esquema d’una redacció argumentativa i seguint-ho, fes 

la teva sobre la frase que, com ciutadà/ciutadana, consideres més important. 

 

  



  

Activitat 13     El dilema moral de Snowden  

[Activitat Individual +PG + GG] 

Ara ja coneixem més en profunditat el dilema de Snowden. Respon de manera 

individual les següents qüestions. Després hauràs d’explicar les teves respostes 
als companys.  

13.1. Quins valors entren en conflicte per a Snowden?  

13.2. A qui va perjudicar Snowden? 

13.3. Quin dany va causar?  

13.4. Quin dany hauria causat de no pas fer públics els seus descobriments?  

13.5. A qui ho hauria causat? 

13.6. Quins beneficis van suposar les seves accions? 

13.7. Per a qui? 

13.8. Estàs d'acord que les accions de Snowden van ser èticament justificades 

encara que estiguessin legalment prohibides? [Especifica amb les 

teves pròpies paraules en què consisteixen les accions de Snowden que 

podrien considerar-se èticament justificades però legalment prohibides.] 

13.9. Per què o per què no? Argumenta els valors en conflicte en aquest cas. 

13.10. Si estiguessis en la posició de Snowden, què hauries fet? Per què? 

13.11. Canviaries d’opinió si la filtració de Snowden provoqués pèrdua de vida 

entre les forces de la CIA?  

13.12. Hi ha alguna circumstància en la qual penses que denunciar és l’ideal 

èticament?  

13.13. Hi ha alguna circumstància en la que penses que denunciar seria 

èticament reprovable? 

 

Quan acabis, reuneix-te amb el teu grup. Poseu en comú les vostres respostes.  

Consensueu el que explicareu als companys.  

Disposa cadira i taula per a una taula rodona.  

Pren nota de les coses interesants que diguin els companys, tant si estàs d’acord 

com si no, has d’estar preparat pel debat final! 

 

 

 

 



  

Activitat 14     Snowden Heroi o Traïdor? [Activitat grupal-Rúbr.] 

 

Escolta les instruccions de tu professor/a per integrar-te en el teu nou grup.  

Organització dels equips de debat: 

- Heu de triar 5 representants que parlaran per tot l’equip.  

- Aquest 5 representants triaran un vocal, que serà qui exposi la línies 

mestres de la defensa o acusació i 4 defensors de les tesis de tot l’equip.  

- Tot l’equip col·laborarà en l’elaboració de les tesis. En particular, els 

membres que no faran la defensa pública de les mateixes, s’encarregaran 
de supervisar que les 5 intervencions responguin de manera òptima als 
requeriments de la Rúbrica.  

Grup neutral:  

- repartirà una rúbrica per equip. 

- Sortejarà la defensa i acusació de Snowden mitjançant el llançament de 
moneda. Qui tregui cara, defensarà Snowden. Cruz, actuarà com acusació.  

- Supervisarà la realització de l’activitat per part de tots dos equips, tant 

l’organització dels grups com la dinàmica de l’activitat.  

- El debat serà moderat per un membre del grup neutral.  

- El debat serà enregistrat per un membre del grup neutral.  

Dinàmica dels equips de debat:   

• Llegiu atentament la Rúbrica de Debat: recull claus per preparar i 

executar bon debat.  

• Preparareu una primera intervenció en la qual s’exposin les línies mestres 

de la defensa o acusació. 

• Preparareu targetes amb els principals arguments, proves... 
Ordeneu les intervencions dels defensors de les tesis per ordre de 

rellevància i contundència: primer el que considereu que és més important 



  

i/o el argument més fort. (Les targetes són un bon suport per exposar els 

nostres arguments de manera ordenada i per assegurar-nos que no 
oblidarem res). 

• Preparareu targetes amb respostes a possibles interpel·lacions de 
l’equip oposat. 

• La sessió següent al debat,  

o haureu de redactar les conclusions fent un al·legat final a favor o en 
contra de Snowden. Disposareu per allò de 35 minuts.  

o Els darrers 20 minuts es dedicaran a la lectura dels mateixos.  

 

  



  

Activitat 15 Molts ciutadans exemplars:  

Difon el teu coneixement. [Activitat en gran grup] 

Saber, conèixer és necessari, però no suficient. Ara coneixes molt en profunditat 

un problema que afecta a tots. Pensa com podries Snowden a obrir els ulls dels 

teus companys d’institut. Potser un mural que tothom veiés a l’entrar al centre? 

Un article d’opinió en la revista del centre? Una pel·lícula denunciant l’espionatge 

massiu proposta als tutors de cada curs? Una xerrada informativa amb algú 

invitat expert? Un cinefòrum de la pel·lícula Snowden o de “Citizenfour”.  

- Consensueu quina serà la forma de comunicació. 

- Organitzeu els equips de treball: podeu adaptar a aquesta activitat el 
model organitzatiu del debat.  

- Per algunes accions haureu de demanar permisos, reservar aules u altres 

espais, reservar dates... Trieu entre els companys qui portarà el calendari 
d’actuacions i serà interlocutor amb els professors, direcció i/o altres 

entitats.  

- Recorda: tens un/a professor/a: pots comptar amb ell/a al llarg de tot el 
procés d’organització, dissenyi i execució de l’activitat.   

 

 
  



  

Annex 1 

Llegeix amb atenció aquest “Guia de escàndols”: hi ha 

informació molt important per a tu. 

PRISM 

Este proyecto aparece por primera vez cuando Snowden, está haciendo las 

pruebas de la CIA en la escuela Sherman Kent. El programa permitía desde 2007 

el acceso directo de la NSA a los servidores de Google, Microsoft, Facebook, 

Yahoo, Skype o Apple, entre otros. La cantidad y naturaleza de los datos que 

vigilaba la agencia variaban dependiendo de la compañía, desde chats en vivo y 

fotografías hasta historiales de búsquedas y datos de conexiones. 

El programa de ciberespionaje PRISM fue diseñado, en teoría, para tener 

controlados a los ciudadanos de la UE ante una posible tentativa de ataque 

terrorista. Hay dos leyes que protegen esta recolección masiva de datos y que 

Snowden ha denunciado desde su aparición en Citizenfour. La primera, la 

Patriot Act (Ley Patriótica), fue aprobada por el Congreso tras los ataques del 

11-S, durante el Gobierno de George W. Bush. La segunda se conoce como Ley 

de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera o FISA y es la encargada de 

plantar la semilla de la culpa en nuestro protagonista. 

Por cierto, este intercambio de datos entre algunas de las empresas más 

influyentes de Internet y la NSA no se estaba utilizando solo para registrar perfiles 

peligrosos. Según The New York Times, la Agencia de Seguridad Nacional 

establecía también conexiones sociales de preferencias y afinidades entre los 

ciudadanos a través de su huella (pública y privada) en Internet.  

Tribunal FISA 

La Ley FISA fue aprobada en 1978 para vigilar a agentes de inteligencia 

extranjeros y ha sido enmendada múltiples veces desde entonces. También 

nombró su propio tribunal para dar luz verde a las operaciones de rastreo 

emprendidas por la NSA. En la película de Oliver Stone es donde empieza y 

termina todo. 

La primera revelación de Edward Snowden a Glenn Greenwald, periodista de The 

Guardian, fue precisamente que el tribunal FISA había emitido una orden a la 

compañía telefónica Verizon para que recopilase las llamadas de sus millones de 

usuarios. Toda esa trama de vigilancia masiva ordenada por el tribunal federal 

cabe en un cubo de Rubik, donde Snowden esconde la tarjeta SD con esta 

información al final del film. 

XKeyscore 

"Yo, sentado desde mi escritorio, tengo la autoridad de realizar escuchas 

telefónicas, tanto a ciudadanos como al juez federal o incluso al presidente, si 

tengo acceso a su correo personal". Es la frase más memorable que pronuncia 

Edward Snowden en el documental Citizenfour y que resume la magnitud del 



  

escándalo. La herramienta XKeyscore es la prueba, además, de que esos datos 

no solo estaban siendo interceptados, sino también almacenados para acceder a 

ellos de forma retroactiva sin ningún tipo de autorización previa. 

En la película, Snowden y otro analista de la NSA introducen en un buscador las 

palabras Bush, matar e Irak, y automáticamente aparecen miles de fotos, 

conversaciones privadas de Facebook, y perfiles de Skype. Pero ¿de quién? "De 

todo el reino, Blancanieves", le dice su colega. 

La interfaz permite así consultar ese océano de datos mundiales recogido a un 

ritmo de 125 gigabytes por segundo. Solo es necesario arrancar la búsqueda a 

partir del nombre, el número de teléfono, la dirección IP, palabras clave, el idioma 

o el tipo de navegador utilizado.  

"XKeyscore les permite escuchar las llamadas o leer los correos 

electrónicos de todo lo que la NSA ha almacenado, mirar los historiales de 

navegación o términos de búsqueda de Google introducidos, y también les 

avisa de cualquier actividad futura de la persona conectada a ese correo 

electrónico o dirección IP"- Glenn Greenwald. 

 

 
 

Optic Nerve 

Esta es una de las escenas en la que más énfasis pone Oliver Stone, por si todavía 

quedase alguien en la faz de la Tierra que no tapa su webcam con una pegatina. 

La película ofrece una dramatización de lo que ocurrió durante seis meses en 

2008, que no tiene nada que envidiar a la ficción. El servicio de inteligencia 

británico GCHQ desarrolló un programa que almacenaba automáticamente las 

imágenes de la webcam de los usuarios de Yahoo Messenger.  



  

Después, los analistas de la NSA utilizaban el buscador XKeyscore para bucear 

por todos los vídeos. Una de las principales controversias vino por que el 10,8% 

de las imágenes eran de contenido sexual. Yahoo negó rotundamente estar al 

tanto de Optic Nerve y en seguida lo condenó como "una grave incidencia en la 

violación de la privacidad de nuestros usuarios". Poco después, el portal cifró sus 

correos mediante el sistema PGP, que protege el contenido de los mensajes, pero 

no sus metadatos. 

"Los metadatos son mucho más intrusivos y más valiosos que cualquier cosa que 

puedas decir", dijo Edward Snowden a este periódico. 

Boundless Informant 

"¿Cuál creéis que es el país al que más estamos vigilando?", pregunta Snowden 

a sus compañeros en el centro de operaciones SIGINT de Oahu, Hawaii. 

"Pakistán", dice uno, "Arabia Saudí", el otro. Lo cierto es que los propios 

ciudadanos estadounidenses estaban siendo víctimas de una operación que tenía 

como supuesto objetivo la amenaza extranjera. "Quería saber que no era el único 

al que le parece un poco raro", dice Snowden.  

El nombre de este sistema de análisis y visualización de datos masivo dejaba 

poco a la imaginación ( Informador sin límites). La NSA lo utilizaba para organizar 

todos los metadatos por países, con toda la información adicional que eso implica. 

Es decir, si la agencia registraba una llamada, también guardaba los dos números 

de teléfono, la duración y la ubicación.  

Sólo en marzo de 2013 la NSA recogió más de 73.000 millones de metadatos en 

todo el mundo. Todos recordamos las palabras del director de la agencia, Keith 

B. Alexander, negando en rotundo al Congreso que espiasen a los ciudadanos 

norteamericanos. Pero su propia visualización de datos cantó en su contra al 

mostrar más de 3.000 millones de metadatos made in USA. 

  



  

Annex 2 Esquema d’una Redacció argumentativa 
 

Per elaborar un text argumentatiu necessitem: 

• Una tesi (el tema que tractarà l'argumentació). 

• Un títol (preferentment un Sintagma Nominal). 

• Tres paràgrafs (separats cadascun d'ells per un espai): 

• Paràgraf 1: Exposició de la tesi. Apareix la paraula clau o tesi de l'argumentació. 

• Paràgraf 2: Argumentació. S'exposen els tipus d'arguments que es creuen convenients. 

o Arguments (paràgrafs dos i tres) 

• Dos arguments a favor. 

• Dos arguments en contra. 

• Un argument d'experiència personal (opcional). 

• Un argument que es consideri lògic i raonable (opcional). 

• Un argument que serveixi com a exemple (opcional). 

• Un argument de la majoria (opcional). 

• Argument d'autoritat (opcional). 

 

o Connectors textuals (en els paràgrafs dos i tres). 
 

• Paràgraf 3: Conclusió. Breu resum del text argumentatiu. En ell torna a aparèixer la tesi i 

es pot repetir o redactar algun nou argument.
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Quadern d’aprenentatge 

Aquest espai és molt important per a tu i per a la teva professora, perquè es 

tracta de reflexionar sobre el sentit de l’activitat, el teu esforç al realitzar-la i el 
resultat del  treball realitzat per tu i per la professora. Com ho farem?  

1. Seguint aquesta guia cada cop que acabem una activitat: 

1. Explica quin tema tracta l’activitat. 

2. Què penses que volia ensenyar-te l’activitat?.  
3. Ha sigut fàcil fer l’activitat? Si t’ha resultat complicat fer-la (tota o alguna 

part de l’activitat), explica perquè penses que t’ha resultat complicada. 

4. Per a què penses que serveix aquesta activitat? 
5. Posa’t nota a tu mateix, segons pensis que el treball que has fet en 

l’activitat ha sigut:  
Excel·lent: 4 

Notable: 3 

Satisfactori: 2 

No satisfactori 1 

2. Afegint totes les reflexions, dubtes, sensacions experimentades... que 
vulguis relatives al nostre treball en l’activitat i sobre l’activitat en si. 

 

Quan hagis completat TOTES LES ACTIVITATS, revisa el teu treball i 
reflexiona sobre el que t’has esforçat i el que has après. Un cop fetes la revisió 

i la reflexió, escriu una entrada final en aquest Quadern d’aprenentatge. 
Segueix aquesta pauta: 

1. Resumeix en no molt més de 5 línies el que per a tu és el més important del 

dret a la privadesa.  

1. Penses que podries millorar alguna de les activitats que has fet? Com? 

2. Com penses que la professora podria millorar aquest dossier? Per contestar 
aquesta pregunta pots pensar, per exemple:  

2.1. Si trobes a faltar algun tipus d’activitat diferent. 

2.2. Si no hem parlat d’algun ensenyament de la pel·lícula o del tema tractat.  

2.3. Si hi ha alguna activitat que t’hagi resultat massa complicada. 

2.4. Si alguna hauria pogut ser més divertida. 

2.1. Si has gaudit realitzant alguna de les activitats. Explica com et vas sentir 
i perquè creus que t’ha agradat. 

 

3. Afegeix totes les reflexions, dubtes, sensacions experimentades... que vulguis 

relatives a aquest dossier, a la pel·lícula triada, al teu treball al llarg del curs, 
al treball dels companys en petits grups i en gran grup al treball de la teva 
professora... 

 


