
 

--  Pode participar calquera alumno Pode participar calquera alumno 

do Centro.do Centro.  

--  Os alumnos participantes debe-Os alumnos participantes debe-

rán cubrir este folleto que recolle-rán cubrir este folleto que recolle-

rán na Biblioteca e logo deposítalo rán na Biblioteca e logo deposítalo 

nunha urna que estará  tamén na nunha urna que estará  tamén na 

Biblioteca.Biblioteca.  

--  Para responder pódese consultar Para responder pódese consultar 

calquera material da Biblioteca in-calquera material da Biblioteca in-

cluídos os ordenadores.cluídos os ordenadores.  

--  O prazo de entrega rematará ó O prazo de entrega rematará ó 

día 6 de novembro.día 6 de novembro.  

--  O premio consistirá nunha sor-O premio consistirá nunha sor-

presa “de medo”.presa “de medo”.  

--  Se houbese máis dun folleto con Se houbese máis dun folleto con 

todas as respostas acertadas sor-todas as respostas acertadas sor-

tearase o premio entre os acertan-tearase o premio entre os acertan-

tes.tes.  

Bases do concurso 

 

Samaín 2018  e ... 

 A FESTA DOS     

DEFUNTOS  

no mundo 

      

 Biblioteca 

Ramiro Fonte 

 

Alumno: 

Curso:        

Equipo de biblioteca 

do IES Castelao 



1.- Figura creada por José 

Guadalupe Posada (na portada 

deste concurso) e bautizada  

polo muralista Diego Rivera  que se converteu 

na imaxe mexicana por excelencia sobre a mor-

te: 

————————————————————— 

Segundo a cultura azteca os mortos podían 

tomar varias direccións segundo tivese lugar o 

seu falecemento.  

 

Descubre os nomes de: 

2.- Lugar especial ao que ían os nenos faleci-

dos onde se encontraba unha árbore de cuxas 

pólas pingaba leite, para que se alimentasen: 

______________________________________ 

3.- A este sitio dirixíanse aqueles que morrían 

en circunstancias relacionadas coa auga: 

______________________________________ 

4.- A este lugar chegaban só os mortos en com-

bate, os cativos que eran sacrificados e as mu-

lleres que morrían no parto: 

______________________________________ 

5.- Aquí ían os que morrían de morte natu-

ral. Era un sitio moi escuro, sen ventás, do que 

xa non era posible saír: 

______________________________________ 

Le con atención  e logo contesta, todo ten que ver co culto aos defuntos 

6.- Na cultura maia hai tres días para recordar os de-

funtos: 

O 31 de outubro é dedicado ás animas dos 

_____________, 

o 1º de novembro aos________________, 

o 2 de novembro é para ____________________. 

7.- Tamén na cultura maia, para este festexo, prepára-

se un altar no cal se ofrece a comida non só aos de-

funtos que se están a recordar, senón que se poñen o 

número de pratos de comida necesarios segundo as 

ánimas que se van rememorar ou nomear nos rezos e 

un prato máis, porque as almas sempre veñen acom-

pañadas dalgunha outra ánima como un convidado 

máis. 

A esta coñéceselle como _______________________  

e crese que non ten familiar vivo que a recorde, por 

iso é que se lle ofrece comida en todas as casas. 

 

8.- Os antigos exipcios escri- 

bían en distintos soportes (papiro, paredes das tum-

bas, sarcófagos, obxectos do enxoval funerario do 

defunto, mesmo nas vendas de liño das momias) unha 

especie de consellos para facilitar ao defunto a nova 

vida. Estes escritos, hoxe coñécense como  

___________________________________________ 

9.-Quen consideraban os antigos exipcios  que era o  

deus dos mortos? 

 

___________________________________________ 

10.- No Xapón, esta festa coñé-

cese como 

__________________________________________ 

ou Día das Lanternas, e é conmemorado no mes de 

agosto. Os nativos deste país encárganse de elabo-

rar e acender lanternas para chamar os seus defun-

tos e indicarlles o camiño aos seus espíritos. Unha 

vez que rematan este ritual, as lámpadas son deposi-

tadas no río para que a corrente lles indique o seu 

regreso. 

11.- A comida tamén é importante nesta celebración. 

Que produtos da horta se colocan nas casas para 

recordar os mortos xaponeses? 

__________________________________________ 

 

12.-Que se celebraba orixina-

riamente, na cultura celta, 

coa festa do Samaín? 

__________________________________________ 

 

13.- “A festa dos cabazotes” celébrase en  

__________________________________________ 

 

14.- Que son as “almas en pena”? 

__________________________________________ 

15.- Que día e mes celebra a igrexa católica o día 

dos defuntos? 

__________________________________________ 


