
A peza reproduce parte da 

estrutura dunha colmea 

acompañada de cinco abellas.

Trátase dun modelo no que 

varias das pezas das que se 

compón permiten a súa 

desmontaxe e manipulación 

cunha finalidade didáctica, 

posibilitando a observación do 

interior das celas da colmea e 

mesmo a anatomía da abella. 

Cada un dos elementos que se 

visualizan está sinalado cun 

número ou letra, o que indica a 

posibilidade de que a maqueta 

estivera acompañada dunha 

folla coa identificación de cada 

un deles. 

O modelo procede do IES 

Xelmírez I (Santiago de 

Compostela), como parte do 

material didáctico do centro 

escolar, e foi fabricado no 

obradoiro do Dr. Auzoux, en 

París, en 1907.
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OS MODELOS 
CLÁSTICOS DE 
LOUIS AUZOUX

Os modelos clásticos foron un 

recurso didáctico moi 

empregado  ao longo do tempo. 

Vinculados inicialmente ao 

ensino da anatomía humana en 

universidades de mediciña, 

sería no século XIX cando, dan 

man do doutor Louis Auzoux, 

estas pezas sufriron unha serie 

de cambios e ampliaron o seu 

uso.

Con anterioridade ao século XIX 

este tipo de modelos 

realizábanse habitualmente con 

cera,  o que facía foran fráxiles, 

pouco prácticos para unha 

montaxe e desmontaxe 

habitual, e sufriran un gran 

desgaste co uso. Como solución 

o francés Loius Auzoux 

comezou a utilizar papel 

maché, pintado e vernizado. Os 

seus modelos, prácticos pero 

tamén de gran precisión e 

detalle, foron adquirindo moita 

fama e a produción do seu 

obradoiro incrementándose.

A súa popularización faría que 

ampliara o catálogo de 

modelos, incorporando xa non 

só anatomías humanas senón 

tamén de animais e 

posteriormente mesmo 

modelos de plantas. Ao tempo 

o seu uso, que agora ofrecía xa 

moitas mais posibilidades, 

espallábase e chegaba entón 

aos centros de ensino 

secundario. 
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Anatomía do caracol. 
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