
 
 

CUESTIONARIO: 
 

O OUTONO: BAIXO AS SOMBRAS DE HADES 

O RAPTO DE PROSERPINA 

 
 
1. ¿Quen rapta a Proserpìna? 
-  
2. ¿Que dominios lle corresponden ó deus que a rapta? 
-  
3. ¿Quen é a nai de Proserpina? 
-  
4. ¿Cal é a súa responsabilidade como deusa? 
-  
5. ¿Quen lle descobre á nai que a súa filla foi raptada cando recollía flores coas 
amigas? - 
-  
6. ¿Por que, cando coñece que a súa filla foi raptada, a nai acode a Zeus? 
-  
7. Advirte o título do encabezamento do post: o mito de Proserpina e a explicación 
dunha realidade natural constatable: o paso do verán ó outono: ¿Qué simbolizará 
Proserpina? 
.- 
8. ¿Que simbolizará o mundo de Hades? 
-  
9. ¿Que ocorre na natureza cando Proserpina comparte con Hades un tempo do ano? 
-  
10. ¿Que ocorre na natureza cando Proserpina regresa coa súa nai? 
-  
11. Proserpina come no reino das sombras unha granada, ¿Qué pode simbolizar a 
granada? Fíxate nas peculiaridades da granada, aquilo polo que a granada chama a 
atención. 
.- 
12. ¿Quen cres que é o personaxe principal do mito? 
-  
13. Razoa a resposta anterior. 
-  
14. Fai un organigrama dos personaxes do mito de acordo coa súa importancia na 
narración.: 
-  
15. ¿Que sensación ten o home do campo cando chega o outono? 
-  
16. ¿Cal e o traballo principal do home do campo no mes de setembro? 
-  
17. ¿Cando se debe vendimar segundo Hesíodo? 
-  
18. ¿Que tarefas se deben facer na actividade agrícola no mes de outubro? 
-  
19. ¿Cal é o paxaro que canta no mes de outubro e que sinala o seu canto? 
-  



20. ¿Cando comeza o ano novo celta? 
-  
21. ¿Que particularidades ten a festa que está ligada a esta data? 
-  
22. ¿Que actividade ha realizar o home do campo no mes de novembro? 
-  
23. ¿Que nome recibe a festa romana coa que se celebra o fin da colleita e dos 
froitos? 
-  
24. ¿Que deuses romanos se honran nesta festa? 
-  
25. ¿Que simboliza cada un destes deuses? 
- 
26. ¿Como se denomina e cando se celebraba a festa romana na honra dos mortos? 
-  
27. ¿Con que motivo o Papa Gregorio III a traslada ó 1º de novembro? 
-. 
28. ¿Por que cres que o culto os mortos se celebra no outono? 
-. 
- 29. ¿Que fenómeno se dá na natureza no outono en relación co verán e a primavera? 
-  
30. ¿Pode ter que ver este fenómeno cos rituais e costumes desta época do ano ? 
-. 
31. Sinala os fenómenos máis chamativos para os teus sentidos nesta época do ano? 
-  


