


LUIS IGLESIAS 
IGLESIAS
ENTOMÓLOGO E MUSEÓLOGO
UNIDADE DIDÁCTICA
Unha vida no Museo



2 3

O Día do 
Científico 
Galego
O coñecemento cientí!co e a tecnoloxía con-
vertéronse nun factor determinante na cultu-
ra e no potencial económico do noso tempo, 
dado que constitúen unha clave fundamental 
para entender o mundo que nos rodea e son a 
base sobre a que se ten que edi!car un novo 
modelo sustentable de sistema produtivo. 
Neste sentido, pódese dicir que coñecemento 
cientí!co e tecnoloxía son hoxe elementos in-
dispensables para o desenvolvemento socioe-
conómico e cultural dun país moderno. 

Con todo, para que todo isto se converta nunha 
realidade efectiva é necesario que a sociedade 
se familiarice coa Ciencia e se convenza da súa 
vital importancia.  Co obxecto de contribuír a 

esta importante tarefa, a Real Academia Gale-
ga de Ciencias (RAGC) promove a celebración 
do Día do Cientí!co Galego. Mediante esta 
iniciativa, ano a ano dende o 2008 recoñécese 
o esforzo daqueles que, de modo continuado, 
contribuíron ao desenvolvemento e á promo-
ción da Ciencia en Galicia. Deste xeito, cada 
ano un cientí!co galego relevante convértese 
nun referente da Ciencia para a sociedade ga-
lega, á vez que se presenta como un exemplo 
para os futuros investigadores.

O Día do Cientí!co Galego, que en realidade 
pretende ser unha conmemoración que se es-
tenda a todo o ano, está a gozar de moi boa 
acollida, pero somos moi conscientes de que a 
súa repercusión será moi limitada se non se lo-
gra que transcenda aos cidadáns e sobre todo 
aos máis novos. A Fundación Barrié entendeu 
ben a mensaxe e de maneira moi responsable 
asumiu o compromiso de divulgar as !guras 
e as contribucións dos cientí!cos galegos ho-
menaxeados cada ano pola RAGC facéndo-
llelas chegar aos máis novos en forma destas 
unidades didácticas. A Real Academia Galega 
de Ciencias quere expresarlle o seu máis sin-
cero agradecemento á Fundación polo seu 
inestimable apoio e polo servizo que con iso 
lle presta á sociedade galega.

Miguel Ángel Ríos
Presidente da  
Real Academia Galega de Ciencias
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Presentación da unidade  

Luis Iglesias é un cientí!co de unha traxectoria complexa, con 
tres faces que son difíciles de entender sen deixar ningunha á 
marxe. A primeira é de doutor e entomólogo experto en ento-
moloxía aplicada; a segunda, como profesor de universidade e 
na xestión académica e institucional; e por último, a máis im-
portante, o seu papel na consolidación do Museo de Historia 
Natural da Universidade de Santiago de Compostela.

Nesta aproximación ao personaxe formularanse diversas ac-
tividades que se enmarcarán tanto nun apartado de contexto 
histórico como nun contexto cientí!co. Repartindo as activi-
dades en cada apartado e tendo en conta sempre que Luis 
Iglesias é un home do seu tempo, que vivirá nunha época da 
historia de España convulsa e controvertida, que aínda hoxe 
non está completamente entendida nin sequera consegue 
certo grao de homoxeneidade nas opinións e nas explicacións 
dos sucesos.

Na parte cientí!ca, as actividades centraranse nos seres vivos e 
resaltaranse as actividades sobre entomoloxía ao longo de toda 
a unidade, gran paixón de Luis Iglesias e unha das súas achegas 
máis importantes cienti!camente. Por outro lado, adicaranse 
actividades á outra gran paixón do personaxe que foi o Museo 
de Historia Natural, que actualmente e na súa honra leva o 
nome de Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” da Universi-
dade de Santiago de Compostela.Luis iglesias
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DIRIXIDO A
Esta unidade didáctica sobre Luis Iglesias Iglesias busca o acercamento ao público en xeral e aos centros de secundaria en particular, 
aproveitando para ensinar a riqueza museística da nosa comunidade. Pode e debe ser abordada dende múltiples aspectos e materias, 
ao mesmo tempo ou cando corresponda na secuencia de desenvolvemento dos contidos de cada unha, se ben o nivel das actividades e 
coñecementos corresponde maioritariamente ao bacharelato.
Os coñecementos poden centrarse en dous bloques principais: un histórico (historia de España, Guerra Civil, historia dos Museos) e un cien-
tí!co (zooloxía, especialmente entomoloxía, botánica), promovendo o debate de ideas e a busca de información nunha importante medida. 
Neste !cha fanse recomendacións sobre que materiais e cursos pode traballar o alumnado, en xeral recoméndase 1º de Bacharelato e 
nas materias de Bioloxía e Xeoloxía, e de forma paralela traballarse outros contidos dende Filosofía ou Historia de España. 
Nesta unidade pódense atopar máis de 60 actividades que deberanse seleccionar para non ocupar máis de catro ou cinco sesións; ou 
partes das sesións; en períodos ou datas coincidentes con momentos sinalados da vida de Luis Iglesias ou dos acontecementos aquí 
sinalados do século XIX e XX.
A comprensión lectora e escritora, así como a análise de datos e desenvolvemento de materias tanto grá!cos como multimedia marca-
rán a maioría das actividades; a investigación, selección de información e desenvolvemento de dita información en diferentes contextos 
como histórico, cientí!co, social ou cultural ocupan tamén unha parte importante das actividades.
ÁREAS CURRICULARES IMPLICADAS
1º Bacharelato Bioloxía e Xeoloxía                                                         1º Bacharelato Ciencias para o mundo contemporáneo
1º Bacharelato Filosofía e Cidadanía                                                      1º Bacharelato Historia para o mundo contemporáneo
OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS
Na nosa comunidade desenvolven a súa actividade profesional moitos 
cientí!cos que apenas son coñecidos salvo por estar citados nunha rúa 
ou nunha praza. 
A concienciación e visualización destes cientí!cos e da riqueza patrimo-
nial e intelectual destes e doutros persoeiros galegos é un dos obxectivos 
desta unidade didáctica. 
Nesta unidade intentarase cumprir con este obxectivo, búscase un acer-
camento maior ou menor a un persoeiro cientí!co no seu contexto e in-
téntase espertar a curiosidade por outros cientí!cos galegos. Aproveitan-
do para traballar os acontecementos do século XX na nosa comunidade.
Luis Iglesias, se ben non é partícipe directo dos acontecementos, desen-
volve a súa carreira docente, xestora e cientí!ca nese contexto cambiante. 
Polo tanto os obxectivos da unidade didáctica serían:
-Achegar a !gura de Luis Iglesias á nosa sociedade.

-Presentar a súa vida e obra no contexto socio-político da época e com-
paralo co actual.

-Identi!car a importancia dos museos como peza do desenvolvemento 
cultural dunha sociedade.

-Dar a coñecer o Museo de Historia Natural  “Luis Iglesias” e as coleccións 
que conservan e protexen.

-Situar o alumnado no contexto social e histórico que viviu Luis Iglesias 
e debater sobre as diferentes accións individuais polas que optarían.

-Recoñecer a repercusión dos personaxes cientí!cos galegos de princi-
pios do século XX.

-Promover o acercamento dos alumnos aos acontecementos da historia 
cientí!ca e social do século XX a través dun cientí!co contemporáneo.

-Enumerar os coñecementos e achegas en diferentes temáticas que !xo 
Luis Iglesias para o avance das ciencias e da proxección social das ciencias.

1. FICHA DIDÁCTICAFinalmente, non se pode esquecer o profundo agradecemen-
to ao Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”, á súa directo-
ra, a profesora e doutora María Isabel Fraga Vila, e ao persoal 
do museo, o técnico especialista Xan Guerra Bouzas e o o!cial 
de servizos Xosé Ramón Sarabia Puga, pola súa paciencia co-
migo e por me facilitaren a recompilación dos materiais que 
conservan sobre Luis Iglesias. Tamén dar as grazas á Colección 
Novacaixagalicia e ao Padroado Rosalía de Castro polos ma-
teriais cedidos.

Luis iglesias
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RELACIÓN COAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS
Suxírense como as actividades poden axudar a desenvolver as competencias básicas a través das diferentes habilidades e destrezas:

Competencia no coñece-
mento e a interacción co 
mundo físico

Comprender e argumentar cienti!camente as diferentes opinións
Sacar conclusións obtidas en base os datos recollidos
Valorar os argumentos e diferencialos das opinións
Realizar argumentacións cientí!cas utilizando probas, datos e experimentos recompilados e axeitados ao méto-
do cientí!co

Competencias tratamento 
da información e competen-
cia dixital

Analizar e sintetizar a información obtida de diferentes fontes dixitais
Diferenciar os diferentes tipos de informacións e a súa utilidade e veracidade
Analizar e ter unha actitude crítica ante a información obtida
Organizar, resumir e tratar os datos para obter respostas ás actividades

Competencia social e cidadá
Rexeitar as argumentacións discriminatorias
Valorar as opinións diverxentes sen utilizar argumentacións discriminatorias

Competencia matemática
Representar e interpretar datos gra!camente
Manexar e analizar datos, e interpretalos

Competencia lingüística

Expoñer oralmente ou por escrito os informes e datos analizados
Elaborar presentacións e exposicións cos datos obtidos
Analizar textos e rexistros históricos, identi!car as diferentes tipoloxías e aproveitar ditos contidos
Utilizar unha linguaxe axeitada ao contexto (linguaxe técnico-especializada)
Sintetizar en informes breves complexas e numerosas informacións

Competencia para aprender 
a aprender

Expoñer e responder preguntas baseándose nos coñecementos propios ou obtidos de fontes de información por 
si mesmo
Diferenciar as diferentes respostas ás preguntas nos problemas formulados
Enumerar as posibles respostas fronte a un mesmo problema
Aplicar novos coñecementos adquiridos a partir do contexto

Competencia cultural e 
artística

Valorar o patrimonio cientí!co e cultural galego
Utilizar imaxes e representacións como fonte de calidade no discurso e como apoio visual ás presentacións
Utilizar criterios artísticos no deseño e representacións dos informes tanto presentacións orais como escritos

Competencia autonomía e 
iniciativa persoal

Buscar información
Escoller e seleccionar a información atopada
Desenvolver e manter unha opinión propia nos debates

TEMAS
Ciencia en Galicia
Cientí!cos galegos
Zooloxía (entomoloxía)
Botánica

Museística
Institucións e Universidades no século XX
Persoeiros cientí!cos e culturais do século XX
Historia de España do século XX

METODOLOXÍA
A unidade didáctica parte da información do Álbum da Ciencia reorga-
nizados para adaptalos ás actividades.
A metodoloxía busca organizar tanto os textos como as actividades para 
un desenvolvemento que non ten por que ser secuencial, traballándose 
ao longo do curso en sesións espalladas e incluso coordinadamente 
dende varias materias cando correspondan os contidos coas actividades 
da unidade. 

A maioría son traballos de busca de información e síntese de contidos 
escritos dos textos, ou actividades que permiten desenvolver un 
debate ou unha ampliación dos contidos tratados no texto. Tipos de 
actividades:
-Individuais 
-En grupos 2, 3 ou 4 alumnos
-En grupo aula
-Exposicións

SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN
Recoméndase traballar a unidade en catro ou cinco sesións como máximo; ou adicándolle partes dunha sesión (20 -30 minutos ou menos). Tendo 
en conta sempre que os traballos de busca e selección de información requiren tempo para desenvolvelos e debe terse en conta tamén que require 
tempo a preparación de presentacións e exposicións. Ademais debe coordinarse o traballo e as actividades se participan outras materias, tempo 
que tamén debe terse en conta para secuenciar as sesións.
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Grazas a isto, Luis Iglesias coa axuda de García Varela inicia o 
traballo cientí!co que continuará baixo a dirección de Bolívar 
en Madrid. Este último acollerao no seu equipo de investiga-
ción e nomearano Axudante do Laboratorio de Entomoloxía. 

En 1918, defenderá a súa tese titulada Enumeración de los Cur-
culiónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares (publicada en 
1922); baixo a dirección de Bolívar. Este traballo, exhaustivo e 
ben documentado, é o primeiro en catalogar esta difícil familia 
de insectos en España. Nesta enumeración relaciona, seguindo 
a ordenación proposta por Lucas Friedrich Julius Dominikus von 
Heyden (1838 - 1915), Edmund Reitter (1845 - 1920) e Julius 
Weise (1844 - 1925) en 1906, un total de 135 xéneros con 1.117 
especies, 57 variedades, 3 morfos e 48 aberracións da Península 
Ibérica e Baleares, encadradas en 16 subfamilias. 

Xa antes de rematar Medicina, iniciarase no ensino en Santiago 
como profesor axudante de clases prácticas na Facultade de 
Ciencias nos cursos 1917-1918 e 1918-1919. En 1919, García 
Varela abandona a Universidade de Santiago para trasladarse á 
Universidade Central de Madrid como catedrático de Fisioloxía 
Vexetal. A praza !ca baleira e Luis Iglesias pasa a ser auxiliar 
temporal en 1919 da universidade encargándose das cátedras 
de Mineraloxía e Botánica e de Zooloxía Xeral. Tamén, neste 
ano, comezará a exercer o seu labor docente no Ensino Medio, 
incorporándose como profesor axudante a cátedra de Agricul-
tura do Instituto de Segunda Ensinanza de Santiago. 

O seu acceso á docencia universitaria vén nun momento rele-
vante na historia da universidade, o da consolidación da auto-
nomía universitaria e dos estudos cientí!cos na Universidade 
de Santiago. O 21 de maio de 1919 aprobouse o Real Decreto 

2. Dr. Luis Iglesias Iglesias, Catedrático de Instituto 
(1895 - 1929)

Luis Iglesias nace a !nais do século XIX, concretamente o 2 de 
xullo de 1895, en Teis-Lavadores (Vigo), no seo dunha familia, 
que como o seu pai e avós paterno e materno, tiña tradición de 
cursar ditos estudos. Tras realizar os seus estudos de secundaria 
no Colexio Cívico-Militar de María Auxiliadora de Vigo, realizará 
o exame de ingreso no Instituto de Pontevedra o 19 de setem-
bro de 1905 e nese mesmo centro en 1911 fai as probas do exer-
cicio de grao. Comezará a estudar Medicina en Santiago onde 
destacará xa no primeiro curso na disciplina de Historia Natural.

Dita materia é impartida por Antonio García Varela (1875 - 
1942) na Facultade de Medicina que será determinante para 
que Luis Iglesias aborde os estudos de Ciencias Naturais despois 
de vencer serias resistencias paternas. Consecuencia disto, en 
setembro de 1913 trasládase a estudar a Madrid onde se licen-
ciará en Ciencias en 1917. Da súa paixón pola bioloxía quedan 
probas na Universidade de Santiago como unha colección de 61 
especies de brió!tas (59 musgos e 2 hepáticas) recollidas por 
Luis Iglesias no ano 1914, con 19 anos, nas localidades da Coru-
ña e Pontevedra, conservadas no herbario SANT de dita univer-
sidade. De volta a Galicia rematará os estudos de Medicina en 
1919, aínda que só exercerá dita profesión durante a guerra de 
Marrocos, onde cumprirá as súas obrigas militares.

Volvendo ao seu mestre García Varela, este era discípulo de 
Ignacio Bolívar y Urrutia (1850 - 1944) que era catedrático da 
Universidade de Madrid e director do Museo de Ciencias Natu-
rais; ademais era presidente da Junta para Ampliación de Estu-
dios (JAE) e especialista de nivel internacional en entomoloxía. 

Portada da Tese “Enumeración de los 
curculiónidos de la Península Ibérica 
e Islas Baleares” 

Portada e primeira páxina da publicación 
“Los prados de las regiones media”
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de autonomía universitaria, momento no que a universidade 
compostelá tiña tres facultades maiores (Farmacia, Medicina 
e Dereito) e dúas incompletas, Filosofía e Ciencias. A Universi-
dade reclamou a recuperación da Facultade de Ciencias, unha 
opinión maioritaria, se ben o propio García Varela optaba, 
seguindo o modelo alemán, pola creación dun Instituto de 
Química Industrial e outro Electrotécnico. Será en 1921 cando 
o Congreso dos Deputados aceptará a petición das autoridades 
académicas compostelás a prol da Facultade de Ciencias, que 
pasará a ser efectiva en 1922.

No ano 1927, preséntase e gaña a oposición para o corpo de Ins-
pectores Municipais de Sanidade. Ese ano, no verán de 1927, Luis 
Crespi Jaume (1889-1963), comisionado e patrocinado pola JAE, 
dirixirá a Exploración naturalista y folklórica realizada a los Ancares 
y montes del Invernadero. Nesta iniciativa da Comisión de Estudios 
en Galicia da JAE participará Luis Iglesias e o cientí!co soviético 

que deu como froito unha memoria para a JAE e 
outras publicacións; Luis Iglesias xunto con Luis 
Crespi Jaume elaborarán o artigo Los prados de 
las regiones media y montaña de Galicia (1929). 

Ao ano seguinte, 1928, gaña a praza de ca-
tedrático de Historia Natural, Fisioloxía e 
Hixiene, Xeoloxía e Bioloxía, sendo nomeado 
catedrático de instituto o 4 de maio de 1928.

Ignacio Bolívar y Urrutia

Antonio García Varela

Luis Crespi Jaume

Nikolái Ivánovich Vavílov (1887-1943). Luis Iglesias publicará as 
súas impresións nun traballo titulado El Parque Regional Gallego 
(1929) e noutro titulado Impresiones de la excursión a Sierra de los 
Ancares, Invernadeira y Queija, en el mes de julio de 1927 (1929). 
A exploración levou a cabo un estudo da "ora, fauna e folclore 
dos Ancares e a serra do Invernadoiro; iniciándose en Ponferra-
da e dirixíndose cara a Pedra!ta e Becerreá. Nunha segunda 
parte da excursión, que se centrará nas serras do Invernadoiro 
e da Queixa cos mesmos !ns, van acompañados polo botánico 
Gonçalo Antonio da Silva Ferreira Sampaio (1865-1937) e o ca-
tedrático de Agricultura do Instituto de Ourense José Rodríguez 
Bouzo (1884-1960), entre outros cientí!cos. Esta exploración 
supuxo un interesante experimento de traballo interdisciplinar, 

ACTIVIDADES 
Actividade 1. Construíde unha liña cronolóxica onde sinaledes os principais 
acontecementos da vida do noso personaxe en cor negra; os acontecementos 
da historia de España en cor vermella e os acontecementos internacionais máis 
relevantes noutra cor. Podedes expoñer dita liña no voso centro.

Actividade 2. No texto fálase do Instituto de Pontevedra, coa axuda dos profe-
sores do voso centro e consultando na biblioteca escribide unha pequena histo-
ria do voso centro. Podedes dividir o traballo por épocas ou por personaxes. Non 
esquezades contestar de onde vén o nome do voso centro, cando se inaugurou, 
se tivo algún centro anterior ou se pasou algún personaxe cultural, histórico ou 
cienti!camente importante polas aulas del. 

Actividade 3. No texto fálase do itinerario dos rapaces para chegar á Univer-
sidade naquela época. Construíde unha táboa coas diferenzas e semellanzas 
co sistema educativo actual. Podedes ampliar o traballo coas diferentes leis 
educativas pasadas e futuras.

Actividade 4. Como eran os estudos de universidade na época de Luis Iglesias? 
Como cambiaron co tempo ditos estudos? Consultade coas universidades de Gali-
cia para saberdes máis información sobre os estudos universitarios actualmente.

Actividade 5. Investigade na biblioteca do centro e por internet que era a dis-
ciplina de Historia Natural. Que materias son actualmente tanto en secundaria 
como na universidade dita materia? A que se considera Filosofía Natural? Antes 
de investigar, facede unha listaxe entre toda a clase de ideas sobre que pode ser.

Actividade 6. No herbario SANT consérvanse exemplares de brió!tas recollidos 
por Luis Iglesias. Que é o herbario SANT? Cal é a importancia de dito herbario? 
Existen outros similares en Galicia, España ou no Mundo?. Recompilade infor-
mación na súa páxina web, repartide en grupos de 3-4 persoas os grupos de 
plantas e expoñede o que atopedes aos compañeiros na clase.

Actividade 7. As brió!tas pertencen ao Reino Plantae. En dito grupo inclúense: 
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Actuaría
Álxebra
Análise matemática
Anatomía
Antropoloxía
Arqueoloxía
Arquitectura
Arte dramática
Arte musical
Astrobioloxía
Astrofísica

Astronomía
Belas artes
Bioestatística
Biofísica
Bioinformática
Bioloxía
Bioloxía celular
Bioloxía evolutiva
Bioloxía mariña
Bioloxía molecular
Biomatemáticas

Bioquímica
Bioxeografía
Botánica
Cartografía
Ciencias da  
     información
Climatoloxía
Cosmoloxía
Criminoloxía
Criobioloxía
Criptografía

algas, brió!tas, pteridó!tas, ximnospermas e anxiospermas. 
Facede 5 grupos de clase e buscade información sobre as súas 
funcións vitais (relación, nutrición e reprodución). Xuntádevos 
coa información recompilada e construíde un mural coas seme-
llanzas e diferenzas entre os cinco grupos.

Actividade 8. Fai un traballo sobre unha familia de Monocoti-
ledóneas e outra de Dicotiledóneas, construíde un blogue e ide 
subindo cada pouco un traballo de cada compañeiro. Construíde 
un herbario virtual do voso centro de plantas Monocotiledóneas e 
Dicotiledóneas. Podedes amplialo aos demais grupos de plantas. 

Actividade 9. Luis Iglesias cumpriu as súas obrigas militares en 
Marrocos, coa axuda dos vosos profesores escribide unha recen-
sión da historia de Marrocos e España. Cal era a obriga militar de 
Luis Iglesias? Segue existindo esa obriga militar na nosa época?

Actividade 10. Don Ignacio Bolívar y Urrutia era entomólogo de re-
levancia internacional. Cal é o campo de estudo da Entomoloxía? 
Observa a seguinte listaxe dalgunhas disciplinas académicas:

3. Viaxe a Italia e volta á Universidade (1930-1932)

No ano 1930 consegue unha bolsa da JAE para ampliar estudos. 
Na Memoria da JAE do ano 1931-1932 resúmese o traballo de 
Luis Iglesias en Italia como segue: 

“40. Dota Luis Iglesias Iglesias, catedrático del Instituto de Santia-
go. –Reales órdenes 12-III-30 y 12-I-3r. –C., doce meses; D., siete 
meses y cinco días. –Italia. –Entomología aplicada a’la agricultura.

En Portici pudo estudiar, gracias a la amabilidad del profesor 
Silvestri, y a la magní!ca colección de libros y revistas cientí!cas 
de todo el mundo, que posee en su laboratorio, el estado actual 
de problemas agrarios de gran importancia, como son la lucha 
contra la langosta, la anticoccídica, la lucha contra el taladro o 
polilla del maíz (el corrborer de los americanos), la que se sigue 
contra los lepidópterós del manzano, peral y vid, la de la mosca 
del cerezo, manzano, peral, olivo y otras varias.

Asistió al curso completo de Zoología Agraria, que explica tan 
eminente biólogo; manejó aparatos de investigación e instalacio-
nes para el estudio de la biología de los insectos y vió los distintos 
modelos de aparatos con que cuentan para la aplicación de los 
insecticidas.

En Roma visitó el Instituto Internacional de Agricultura, donde 
el representante de España, Sr . Bilbao, le enteró de su funcio-
namiento. 

En Florencia estuvo en la Estación Entomológica, que dirige el 
profesor Del Guercio, con quien no pudo hablar por hallarse 
ausente, y en el Instituto de Zoología, cuyo director, profesor 
Badasseroni, le enseñó las magní!cas colecciones que dicha 
institución posee. También conferenció con el profesor Nello 

Nikolái Ivánovich Vavílov

Cronobioloxía
Dereito
Ecoloxía
Econometría
Economía
Edafoloxía
Endocrinoloxía
Entomoloxía
Epistemoloxía
Estatística
Etnobotánica
Etnografía
Etnoloxía
Etoloxía
Filoloxía
Filosofía
Física
Fisioloxía animal
Fisioloxía humana
Fisioloxía vexetal
Fonética
Fonoloxía
Gramática
Herpetoloxía

Historia
Ictioloxía
Informática
Limnoloxía
Lingüística
Literatura
Matemáticas
Medicina
Metafísica
Meteoroloxía
Micoloxía
Microbioloxía
Mineraloxía
Mitoloxía
Musicoloxía
Neurociencia
Oceanografía
Ornitoloxía
Paleontoloxía
Parasitoloxía
Patoloxía
Politoloxía
Primatoloxía
Psicobioloxía

Psicoloxía
Química
Retórica
Robótica
Semántica
Semiótica
Socioloxía
Taxonomía
Teoloxía
Topoloxía
Tradución
Viroloxía
Xemoloxía
Xenética
Xenobioloxía
Xeodesia
Xeofísica
Xeografía
Xeoloxía
Xeometría
Xeomorfoloxía
Xeoquímica
Zooloxía

aquí recollidos. Nalgún caso podedes consultar cos profesores 
do voso centro para que vos axuden.

Actividade 11. A tese de Luis Iglesias titúlase Enumeración de 
los Curculiónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares. Que son 
os Curculiónidos? Buscade información sobre outros grupos de 
artrópodos, nun folio poñede información sobre o grupo, espe-
cies, morfoloxía, reprodución, nutrición... Expoñede os traba-
llos agrupados por grupos relacionados.

Actividade 12. Luis Iglesias, Luis Crepi, Nikolái Ivánovich, Gonçalo 
Sampaio e José Rodríguez Bouzo foron pensionados para unha 
expedición polos Ancares. Por parellas seleccionade un parque 
natural ou reserva da natureza da nosa comunidade, investigade 
sobre iso e expoñede un traballo de 10 minutos ao resto da cla-
se. Podedes incluso construír un mapa de Galicia onde sinaledes 
todas as super!cies naturais protexidas dalgunha forma da nosa 
comunidade. Tamén podedes organizar unha excursión, coa axu-
da do voso profesor, a que este máis próxima do voso centro.

Investigade sobre algunha e contestade: Que estuda? Quen a 
estuda? Que ferramentas e metodoloxía usa? Como podedes 
ser? Poñede en común os vosos traballos, podedes escoller ou-
tras disciplinas académicas ou outros traballos que non están 
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Portada do libro de Luis Iglesias “Biología de los parásitos”

Beccari, director del Instituto de Anatomía Comparada, y con los 
profesores Semma y Caporiacca, de Zoología.

Por último, en Bolonia visitó el Instituto Superior Agrario, cuyo 
director del Instituto de Entomología, profesor Guido Grándi, le 
mostró sus modernas y bien dispuestas instalaciones y las intere-
santes colecciones entomológicas que posee.

También conferenció acerca de problemas cientí!cos con el profe-
sor Ercole Giacomini, director del Instituto de Anatomía compara-
da de la Universidad.”

En resumo, a súa primeira parada será o Real Instituto Superior 
Agrario de Portici (Nápoles) onde estudará Entomoloxía apli-
cada á Agricultura co profesor Filippo Silvestri (1873-1949), un 
dos pais da entomoloxía italiana. A continuación, pasará unha 
tempada no Instituto Internacional de Agricultura de Roma 
onde Francisco Bilbao explicaralle o seu funcionamento; na 
Estación Entomolóxica baixo a dirección de Giacomo Del Guer-
cio (1846-1937) e no Instituto de Zooloxía de Florencia baixo 
a dirección de Vicenzo Baldasseroni (1884-1963). Finalmente, 
remata a súa viaxe no Instituto Superior Agrario de Boloña co 
profesor Guido Grandi (1886-1970). Desta viaxe nace a súa 
orientación agraria da entomoloxía que ocupará partes impor-
tantes da súa obra.

Xa en 1932, o 13 de maio, obterá por oposición a Cátedra de 
Bioloxía Xeral na Facultade de Ciencias da Universidade de 
Santiago, posto que ocupará ata a súa xubilación o 2 de xullo 
de 1965. En relación co seu labor docente cabe sinalar que 
publicou un libro titulado Biología de los parásitos del hombre, 
que utilizou como libro de texto para unha parte da materia de 
Bioloxía Xeral. Foto de grupo Álbum Luis Iglesias

ACTIVIDADES 
Actividade 13. No texto fálase da Junta para Ampliación de 
Estudios (JAE), investigade en grupos sobre está institución 
e investigade que sucedeu no futuro con ela. Tamén podedes 
investigar que relación tiña coa Residencia de Estudantes de 
Madrid, Albert Einstein ou Severo Ochoa entre outros. En que 
sistema político-social se crea e desenvolve a JAE?
Actividade 14. Usando o Álbum da Ciencia (http://www.
culturagalega.org/albumdaciencia/) investigade que outros 
personaxes cientí!cos foron contemporáneos de Luis Iglesias 
e que puideron ter as mesmas axudas da JAE. Construíde un 
póster e facede unha exposición no voso centro con estes 
cientí!cos galegos.
Actividade 15. Buscade información sobre os investigadores 
italianos que aparecen no texto e sobre as súas investiga-
cións. O mesmo se pode facer con outros investigadores da 
época doutros países. Construíde un mapamundi sinalando 
os lugares de orixe dos diferentes investigadores dos traballos 
que !xésedes. Editade unha revista cos diferentes traballos e 
incluíde dito mapamundi. 
Actividade 16. Na Italia dos 30 o sistema político era igual ou 
diferente ao sistema político en España? Facede unha listaxe 
de sistemas políticos dos diferentes países do mundo daque-
la época, de 20 anos despois e na actualidade. Comparade a 
evolución da cada un dos países e como evolucionou o noso 
país dende que naceu Luis Iglesias ata 10 anos despois da 
súa morte.
Actividade 17. Luis Iglesias especializouse en entomoloxía, na 
súa viaxe pasa por moitos laboratorios importantes para dito 

campo situados en Italia. Buscade información sobre cientí-
!cos actuais que traballen en dito campo nas universidades 
de Galicia (pódese ampliar a grupos de España, de Europa ou 
Internacionais).

Actividade 18. No texto fálase de “lucha contra la langosta, la 
antococcídica, la lucha contra el taladro o polilla del maíz (el 
corrborer de los americanos), la que se sigue contra los lepidóp-
teros del manzano, peral y vid, la de la mosca del cerezo, man-
zano, peral, olivo y otras varias”. Facede un traballo por parellas 
dos diferentes tipos de enfermidades e pragas aquí sinalados 
e expoñédeos en clase aos compañeiros. Pódense engadir as 
patoloxías actuais. 
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A maiores desta obra escrita, Luis Iglesias preparará e identi!-
cará coidadosamente case 6.000 exemplares que constitúen un 
valioso patrimonio como Colección Entomolóxica “Luis Iglesias”. 
Legado que constitúe un valioso patrimonio cientí!co. 

Como consecuencia da súa estadía en Italia, xa nunha segun-
da etapa, orientará as súas investigacións cara a aspectos 
aplicados na Agricultura e a divulgación, no que se podería 
catalogar como un intento de proxección social da ciencia na 
nosa comunidade. Na súa estadía no Real Instituto Superior 
Agrario de Portici recompilará os datos que publicará baixo o 
título La lucha antiacrídica (1932), no que expón un resumo 
sobre o estado dos coñecementos referentes á bioloxía das 
langostas españolas, os seus parasitos e os medios de loita 
contra elas. Traballo amplamente documentado bibliogra!-
camente que se converteu nunha obra de referencia na época 
en que foi escrito.

Este artigo e outros que publicará posteriormente, sobre as prin-
cipais enfermidades nas plantas de interese agrícola e os medios 
de combatelas, farán que sexa considerado entomólogo experto 

4. Actividade Científica: Entomoloxía aplicada
O estudo realizado para a súa tese Enumeración de los Curcu-
liónidos de la Península Ibérica e Islas Baleares foi o punto de 
partida da súa investigación entomolóxica. O rigor formulado 
neste traballo, que incluía exemplares procedentes de toda a 
Península Ibérica, continuou nunha serie de artigos adicados 
á fauna galega. Nestes artigos achega un gran número de no-
vidades sobre os insectos de Galicia, sobre todo no tocante aos 
Coleópteros das familias Carabidae, Cerambycidae e Chrysome-
lidae. Este traballo marcará unha primeira etapa na súa traxec-
toria que decaerá posteriormente, sendo substituída por unha 
actividade de entomoloxía aplicada. 
Nesta primeira etapa centrarase na entomoloxía morfolóxica 
e sistemática, pero non deixa de traballar outros aspectos im-
portantes da disciplina como é o comportamento. Isto pode ob-
servarse no discurso de inauguración do curso académico 1941-
1942 titulado Interpretación de Escenas de la vida de los Insectos 
ou no artigo titulado La vida social en el hormiguero, deixando 
clara a súa atracción cara ao estudo do comportamento animal. 

Asistentes o VI Congreso Internacional de Entomoloxía en 1935. Luis Iglesias e o décimo pola dereita na primeira !la.

nas loitas contras as pragas dos insectos. Por iso, durante moitos 
anos, será director do Laboratorio de Fitopatología y Consultorio 
de Plagas del Campo, adscrito ao Instituto de Estudios Regiona-
les. Dende este organismo prestou un gran servizo ao campo e 
á poboación galega, ao facer fronte ás principais enfermidades 
micolóxicas e entomolóxicas das plantas de cultivo. Testemuño 
disto son un amplo conxunto de artigos periodísticos e de con-
ferencias dedicados ao ámbito aplicado da entomoloxía que 
reforzaron este labor divulgador e pedagóxico. 

A maiores de todo isto, participará no VI Congreso Internacional 
de Entomoloxía do 6 ao 12 setembro de 1945 en Madrid e será 
o primeiro en citar nas dunas do Alcabre o díptero Lectomidas 
lusitanicus, descubrir en Celanova o himenóptero Gelis iglesiasi 
ou mencionar en Santiago e Celanova o Amphimalom iglesiai. 
Consérvanse ademais, traballos noutros moitos campos da bio-
loxía e xeoloxía como traballos de ornitoloxía ou mineraloxía. 
Por exemplo, será o primeiro en describir nun artigo mineraló-
xico o mineral evansita en Louro e Negreira; ou o seu discurso 
sobre o xénero Carabus para o ingreso na Real Academia Galega. 

Actividade 19. A langosta segue a ser unha praga aínda na ac-
tualidade que causa grandes estragos en rexións africanas, por 
exemplo. En que consiste dita praga? Como se xera unha praga 
e en concreto dita praga? Enumerade causas e consecuencias 
de dita praga.

Actividade 20. Investigade sobre o “Instituto Internacional de 
Agricultura” e elaborade un tríptico sobre dita institución. 

Actividade 21. No libro Biología de los parásitos del hombre 
escribirá sobre diferentes grupos de seres vivos que afectan ao 
home. Hoxe en día sabemos que son de reinos moi diferen-
tes como o Reino Animalia e o Reino Protista. Aproveitando 
que un grupo importante de parasitos do home son do Reino 
Protista e algúns protozoos son causantes de patoloxías que 
poden afectar o gando e a agricultura. En grupos de 3-4 per-
soas repartide os diferentes grupos de protistas e elaborade 
unha táboa coas diferenzas e semellanzas entre eles. Non 
esquezades engadir diversos exemplos e sinalar as especies 
importantes dende o punto de vista da medicina e dende o 
punto de vista da agricultura e gandería.
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ACTIVIDADES 
Actividade 22. Tanto na súa investigación en entomoloxía 
como posteriormente no Museo, un dos grupos que máis 
traballo suporán para Luis Iglesias serán os Animais. O Reino 
Animalia (ou Metazoa) comprende moitos seres vivos con 
características moi diferentes. No reino Animalia atopamos 
algúns dos seguintes Filos: 

que dure 1-2 minutos e gravade un vídeo. Xuntade todo por 
orde e proxectádeo no voso centro.

Actividade 24. Xa nos invertebrados, o !lo Arthropoda é o 
grupo que máis investigou Luis Iglesias. Dentro dos artrópo-
dos: Cantos grupos atoparemos? Cales son as características 
de cada grupo, subgrupo, orde, xénero, familia? Que impor-
tancia teñen para os humanos moitos destes grupos?

Actividade 25. A entomoloxía encárgase fundamentalmen-
te dun destes grupos. Como os clasi!camos? En que carac-
terísticas se basean para facelo? Que exemplos deste grupo 
coñeces? Facede unha listaxe dos artrópodos que coñezades 
e agrupádeos por !los e sub!los. Investigade sobre a súa !-
sioloxía e comparádea coa nosa ou coa doutro animal como 
os peixes ou as aves.

Actividade 26. Que sabedes dos artrópodos de Galicia? Enu-
merade os grupos que coñezades e facede unha cacería foto-
grá!ca destes animais. Xuntade as fotos nunha presentación, 
non esquezades poñerlle o nome cientí!co e o común na foto. 
Podedes publicalo na páxina web do voso centro. 

Actividade 27. Seguindo cos nomes cientí!cos, cales son os 
pasos para poñerlle nome a unha especie nova? Enumerade 
as condicións e protocolos que debes seguir para describir e 
poñerlle nome a unha especie recén descuberta. É posible 
descubrir especies novas na nosa comunidade?

Actividade 28. Algo importante na xestión dos seres vivos é 
coidar o seu ecosistema. Enumerade as causas da perda da 
diversidade e cales son as máis frecuentes e importantes na 
nosa comunidade.

Acanthocephala

Acoelomorpha

Annelida 

Arthropoda 

Brachiopoda 

Bryozoa 

Chordata 

Cnidaria 

Ctenophora 

Echinodermata 

Echiura 

Entoprocta 

Gnathostomulida 

Hemichordata 

Mollusca 

Monoblastozoa 

Myxozoa 

Nematoda 

Nematomorpha 

Nemertea 

Orthonectida 

Placozoa 

Platyhelminthes 

Porifera 

Priapulida 

Rhombozoa 

Rotifera 

Sipuncula 

Tardigrada

Portada da publicación “Hallazgo de 
Leptomydas Wied en Vigo” 

Portada da publicación “Descubrimiento de Anthonomus 
varians Payk. a. pyrenaeus Desbr. en San Rafael”

Portada da publicación 
“Descripción de tres yacimientos 

de evansita en Galicia” 

Figuras 1 e 2 da publicación 
“Descripción de tres yacimientos de 

evansita en Galicia” 

Escollede un e facede un cartel coas súas características, espe-
cies importantes, forma de reprodución, alimentación, relación 
e calquera outra característica que consideres relevante. 

Actividade 23. Os vertebrados inclúense no Filo Cordados que 
ten tres sub!los Urocordados, Cefalocordados e Craneados. 
Este último grupo é o máis importante para nos por ser onde 
se inclúen os vertebrados. Escribide un guión sobre cada un 
dos tres sub!los, ou os grupos/familia/xénero que escollades 
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Portada do libro de Luis Iglesias 
“Procedimiento de la lucha contra 

las cochinillas” 

Portada do libro de Luis Iglesias “Mariposas 
perjudiciales a la vid”

Actividade 29. Buscade información sobre os seguintes con-
ceptos: “Especie”, “Especie protexida”, “Especie en perigo de 
extinción”, “Especie extinta”, “Especie relicta” e “Fósil vivinte”. 
Escribide un glosario con de!nicións destes conceptos. 

Actividade 30. Na biblioteca do centro buscade información 
sobre como capturar, conservar, etiquetar e almacenar in-
sectos; completade a información na rede ou preguntando os 
profesores do centro. Iniciade unha colección entomolóxica no 
voso centro. Se non queredes ter exemplares no voso centro 
a captura pode ser fotográ!ca e o almacenamento pode ser 
dixital. Podedes estender a colección a outros grupos, como 
por exemplo, follas de árbores ou cunchas de moluscos. 

Actividade 31. Entre a información que facilitaba o Laborato-
rio de Fitopatología y Consultorio de Plagas del Campo estaba 
a relacionada coa micoloxía. A que reino se re!re dita infor-
mación? Como se clasi!can neste grupo? Que características 
vitais teñen estes seres vivos e a súa importancia? Na época 
que corresponda buscade exemplares e expoñédeos no voso 
centro, consultade con expertos micólogos antes de collelos. 

Actividade 32. A !topatoloxía engloba grupos de seres vivos 
de diferentes reinos pero tamén grupos que poden non ser 
incluídos dentro de ningún reino, como son os virus ou os 
viroides. Escollede entre estes dous traballos e expoñédeos 
na clase:

a/ Enfermidades !topatolóxicas máis frecuentes en Galicia.

b/ Organismos acelulares: virus, viroides e prións.

Portada e portada interior do libro de Luis Iglesias “Variabilidad por "uctuación de 
las manchas elitrales de Crioceris asparagi L. var. campestris L.”

Interior da publicación “Variabilidad por "uctuación de las 
manchas elitrales de Crioceris asparagi L. var. campestris L.”
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5. Actividade Museística: Director do Museo de His-
toria Natural

Tanto a investigación como a faceta divulgadora de Luis Iglesias 
vai en paralelo cun labor museístico no Museo de Historia Na-
tural da Universidade de Santiago. Labor que a propia Universi-
dade recoñeceu poñéndolle o seu nome ao Museo nun solemne 
acto celebrado o 13 de novembro de 1965 (catro meses despois 
de xubilarse).

5.1. Breve historia do Museo

O propio Luis Iglesias á súa chegada á institución explicará que 
o Museo constitúese no  século XIX con, principalmente, seres 

(1864-1934), Cándido Rios Rial (1845-descoñecida), César 
Sobrado Maestro (1876-1935) ou José Deulofeu (1879-1957), 
entre outros.

A Delegación tomou a salientable decisión de formar coleccións de 
Historia Natural de Galicia que servirían de base para a constitu-
ción dun “Museo Regional”, unha iniciativa que permitiu un nota-
ble incremento dos fondos, coa chegada de materiais de membros 
da propia sección e de diversos profesionais, como Rafael Areses 
Vidal (1878-1953), Fermín Bescansa (1876-1957) ou Juan Rof 
Codina (1874-1967). O Museo pasou así a organizarse en Museo 
Universal e Museo Rexional, dependente do Instituto de Estudios 
Regionales, e quedou inicialmente dividido en tres salas ou sec-
cións: a da colección Universal, a Mineralóxica e a Zoolóxica. 

Museo de Historia Natural 
no Edi!cio Central da 
Universidade de Santiago 
de Compostela”, 

Antonio Casares Rodríguez

exóticos adquiridos en establecementos españois e estranxei-
ros. Escribe en 1955: “El Museo de Historia Natural de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela forma-
do en el siglo pasado con un número importante de animales 
disecados y minerales principalmente exóticos, comprados en 
establecimientos españoles y extranjeros”. O Museo nace polo 
tanto dunha doazón de Antonio Páramo e Somoza do seu Ga-
binete de Historia Natural en 1784 á Real Sociedade Económica 
de Amigos do País de Santiago, e tras a súa desaparición eses 
fondos pasan á Universidade de Santiago.

Partindo deses fondos e grazas ás xestións do reitor Juan José 
Viñas (1811-1881) a partir de 1844; mediado o século XIX, e 
nas décadas seguintes, houbo contribucións importantes de 

numerosos exemplares peninsulares e da nosa comunidade 
que constituirán o Gabinete de Historia Natural sendo o seu pri-
meiro director Antonio Casares Rodríguez (1812-1888) que é 
tamén o primeiro catedrático de Historia Natural da institución. 

No tocante aos fondos galegos procedían estes das coleccións 
do século XIX e de diversas doazóns. No seu desenvolvemento 
resultará decisivo o papel xogado pola Delegación de Santiago 
da Real Sociedade Española de Historia Natural. Asociación 
constituída en 1909 con Antonio Eleizegui López (1871-1962), 
como presidente, e Antonio García Varela, como secretario, 
ambos fundadores. Tamén formaban parte Baltasar Merino 
(1845-1917), presidente honorario, e Armando Cotarelo Valle-
dor (1879-1950), Eugenio Labarta, Salvador Cabeza de León 
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5.2. O Museo e o profesor Iglesias, as dúas caras

A relación de Luis Iglesias co Museo comeza co seu predecesor, o 
profesor García Varela, quen recompila unha valiosa información 
sobre o estado dos fondos da Cátedra e do Gabinete de Historia 
Natural da Universidade de Santiago e a súa transformación en 
Museo na Memoria do Curso 1907 a 1908, publicada en 1912.

Na memoria da universidade, García Varela escribe en 1911, 
“En general las colecciones de Zoología se encuentran en pésimo 
estado. Están formadas por ejemplares viejos y muy deteriorados 
a consecuencia del tiempo, del húmedo clima de esta región y de 
los traslados ocasionados por las obras de la Universidad. Urge, 
pues, reemplazarlos porque la colección resulta muy de!ciente”. 
Esa listaxe evidenciaba o deterioro cuantitativo e cualitativo 
dos fondos do vello Gabinete, polo que García Varela iniciará un 
salientable labor de recuperación que será continuado por Luis 
Iglesias durante máis de corenta anos. Neste proceso debeu 
afrontar momentos delicados, como por exemplo, o traslado o 13 
de setembro de 1961 para o novo edi!cio da Facultade de Cien-
cias (actual Facultade de Química da Universidade de Santiago), 
momento no que contou coa axuda de Alfredo Llecha Ferrer 
(1916-2009), Carmen Sanmartín Cornes, Alberto Pérez de Cabo 
(marido de Sanmartín) e o taxidermista Santiago Vez Quijano.

Por outra banda, Luis Iglesias amosará unha notoria tendencia 
a atribuírse todo o protagonismo na constitución e elabora-
ción das coleccións do Museo. Unha posición coincidente coa 
súa teima en eliminar as vellas etiquetas de identi!cación 
dos exemplares, o que xerou non poucos problemas e limitará 
moi seriamente a identi!cación da orixe destes aínda hoxe en 
día. Pero, grazas á consulta da documentación conservada e 

Caixa entomolóxica de Bolboretas na que se conservan 
algúns dos exemplares de Luis Iglesias

Caixa entomolóxica de Coleópteros na que se 
conservan algúns dos exemplares de Luis Iglesias

Caixa entomolóxica de Es!nxidos na que se 
conservan algúns dos exemplares de Luis Iglesias

á observación das mostras pódese obter unha certa 
reconstrución da historia da incorporación dos exem-
plares á Universidade. 

Durante a súa xestión a colección de rochas e minerais 
galegos alcanza os 327 exemplares. A documentación 
conservada permite con!rmar que máis da metade 
corresponden a diversas doazóns e case 70 á vella co-
lección do Gabinete. Polo tanto, a pesar do a!rmado 
por Luis Iglesias no texto “Colección de minerales de 
Galicia existentes en el Museo de Historia Natural de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago 
de Compostela” indicando que a maioría das mostras 
proceden do seu labor; o certo é que só un 30% corres-
ponderían ao esforzo deste profesor.
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Entre as contribucións de Luis Iglesias, durante a xestión do 
Museo, máis valiosas foi a adquisición da Colección Viquei-
ra, unha mostra de minerais elaborada e coleccionada polo 
médico de Vilagarcía José Viqueira Barrio. Nun primeiro 
momento, durante o curso 1927-1928, Isidro Parga Pondal 
(1900-1986) tivo a iniciativa de adquirir dita colección e de 
propoñelo ao Decano da Facultade de Ciencias, que levou á 
práctica o Padroado da Universidade por un prezo simbólico. 
Xa con Luis Iglesias como director en 1940 a Universidade 
mercará aos herdeiros de Viqueira a segunda parte da co-
lección. Luis Iglesias tíñalle especial cariño a dita colección 
e nas súas clases prácticas de Xeoloxía amosaba el mesmo os 
diversos minerais.

Caixa entomolóxica de 
Bolboretas na que se 
conservan algúns dos 
exemplares de Luis Iglesias

No caso da colección zoolóxica de Galicia, o profesor Iglesias 
centrouse en completar a existente, constituída por exemplares 
do século XIX e a iniciada pola Delegación de Santiago da Real 
Sociedade Española de Historia Natural, valioso patrimonio ao 
que non fai referencia nas súas publicacións sobre o museo. 
A súa principal contribución sería a colección entomolóxica, 
comentada no apartado anterior. Salienta pola súa especializa-
ción e está constituída por máis de seis milleiros de exemplares 
coidadosamente preparados e identi!cados, correspondentes a 
mostras capturadas por Luis Iglesias e numerosos exemplares 
que lle remitían os seus colegas. Tamén neste caso resulta im-
posible diferenciar a orixe dos exemplares pola ausencia de dita 
información nas etiquetas. 



32 33

Portada do libro de Luis Iglesias “Colección de 
minerales de Galicia existentes en el Museo de 
Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Santiago de Compostela”

Isidro Parga Pondal
Prof. Iglesias no taller de taxidermia cos 

seus axudantes Alfredo Llecha Ferrer e 
probablemente Santiago Vez Quijano

Vitrina cunha Parella de Cisnes (Cygnus cygnus) da Lagoa de Antela 
naturalizados por Luis Iglesias e Santiago Vez, 1933

5.3. Vista xeral dos fondos do Museo de Historia 
Natural “Luis Iglesias”

Os fondos do Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” están 
constituídos por:

-Colección de Fauna Terrestre: a colección orixinal, a colección 
de “animais tipo” (comprada en París en 1845 polo reitor Juan 
José Viñas); a colección zoolóxica da Biblioteca América (funda-
da en Bos Aires por Gumersindo Busto en 1904); a colección de 
an!bios e réptiles do Field Museum of Natural History de Chicago 
(froito do intercambio con dito museo entre 1930 e 1940); a 
colección de aves e mamíferos de Galicia (preparados por Luis 
Iglesias e Santiago Vez a maioría); a colección de insectos de Ga-
licia (maioría capturados polo propio Luis Iglesias e froito da súa 
investigación en entomoloxía); a colección de an!bios e réptiles 
de Galicia (doada por Santiago Bas López (1975-1980)); a colec-
ción de peles e esqueletos de coellos (doada por Manuel San-
martín); a colección de oligoquetos (doada polo departamento 
de Bioloxía Animal da Facultade de Bioloxía da Universidade de 
Santiago de Compostela en 1996); a colección de aves e mamífe-
ros da Península Ibérica (preparados por persoal de universidade 
a !nais do século XIX e principios do XX); a colección de insectos 
útiles e prexudiciais (comprada en Francia a !nais do século XIX); 
a colección de insectos “Víctor López Seoane” (doada por Víctor 
López a !nais do século XIX), a colección de insectos de África 
(froito dunha expedición de investigadores da universidade rea-
lizada a Rwenzori en 1992) e os obxectos enviados á Universida-
de Literaria de Santiago pola Expedición do Pací!co 1862-1866 
(procede a través da Biblioteca América).

-Coleccións de Fauna Mariña: a colección malacolóxica de para-

tipos de “Emilio Rolán” (doada en 2003 polo autor); a colección 
malacolóxica de “Gerónimo Piñeiro de las Casas” (doada en 1845, 
unha das primeiras coleccións do Gabinete, procedentes a maio-
ría de Filipinas); a colección malacolóxica “López Morillo” (doada 
en 1914 pola viúva do xeneral Adriano López Morillo); a colección 
de peixes secos “Victor López Seoane” (formada por tres partes: 
unha doada en 1864 por López Seoane; a segunda adquirida en 
casas francesas de material cientí!co e a colección José Planellas); 
a colección de peixes en alcohol (resultado dunha investigación 
realizada por Manuel Rodríguez Solórzano entre 1973 e 1984); 
a colección da Estación de Biología Marina de Santander (doada 
en 1911 pola Estación) e a colección de fauna mariña de Galicia 
(doados por investigadores da universidade dende 1935).

-Coleccións de Xeoloxía: a colección de modelos cristalográ!cos de 
Haüy (realizada polo abade Haüy que chega en 1847 a Santiago); 
a colección de minerais de ”José Viqueira Barrio”; a colección de 
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minerais de Galicia (minerais incorporados dende 1840 ata a ac-
tualidade); a colección xeolóxica da Biblioteca América (mesma 
orixe que a colección zoolóxica); a colección de rochas de Galicia 
de ”Isidro Parga Pondal” (recollidas en 1936 por Parga Pondal e 
que segue a recoller novas achegas na actualidade); a colección de 
rochas dos Alpes de Isidro Parga Pondal (incorporada ao museo en 
1930); a colección de mármores das provincias de España (adqui-
rida por orde de Vicente González Canales para o Gabinete de His-
toria Natural no ano 1878), a colección de fósiles de Galicia (doada 
por Isidro Parga Pondal) e o mapa xeolóxico en relevo de Galicia. 
-Coleccións de Botánica: a colección de madeiras da Illa de Cuba 
(regalada en 1857 por José González Olivares); o herbario pe-
dagóxico elaborado por Baltasar Merino (regalado por Baltasar 
Merino a principios do século XX); o herbario de ”José Vázquez 
Estévez” (colaborador de Merino, exemplares de "ora galega 
doados en 1932); a colección de macromicetos de César Sobra-
do Maestro (catedrático da Universidade de Santiago, doada 
entre 1909 e 1912, e completada máis recentemente con mo-
delos dos exemplares); a colección de madeiras, froitos e se-
mentes da Biblioteca América (doados en 1934 pola comisión 
protectora de Bos Aires); o herbario de algas mariñas (doado 
dende 1987 por investigadores do departamento de Botánica 
da Universidade de Santiago de Compostela); o herbario José 
Planellas (exemplares preparados no século XIX procedentes do 
Gabinete) e herbario de brió!tas de turbeiras (iniciado en 2006 
con exemplares de musgos e hepáticas). 
-Coleccións de Anatomía Comparada: a colección de pezas 
óseas (adquirida en 1850) e a colección de modelos e !guras 
clásticas (tamén adquiridas dende 1850 con !ns didácticos 
para o Gabinete).

Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” situado na Finca de 
Simeón en Vista Alegre (Santiago de Compostela)

Homenaxe no Museo e descubrimiento da placa que lle da o nome de 
“Prof. Iglesias” o Museo de Historia Natural da Universidade

Sala fauna Galicia. Museo de Historia Natural na Facultade de Ciencias

ACTIVIDADES 
Actividade 33. No apartado fálase do Museo de Historia Natu-
ral “Luis Iglesias” da Universidade de Santiago de Compostela. 
Visitade a súa páxina web e concertade unha visita para poder 
ver todas as coleccións que aquí se identi!can. Na mesma páxi-
na web podedes encontrar diverso material e actividades para 
facer no Museo. Tamén podedes atopar unidades didácticas e 
xogos para diversos niveis educativos que podedes preparar 
antes de facer a visita. Dende aquí invitamos a todos a visitar o 
Museo. Concertade unha visita para poder ver as excepcionais 
coleccións do Museo, algunhas únicas no mundo.

Actividade 34. A partir do Museo de Historia Natural “Luis 
Iglesias” se poden facer varias rutas para facer unha saída do 
voso centro e visitar Santiago de Compostela. A continuación 
suxerimos varias rutas que se poden facer, nalgunha delas pó-
dese atopar información no propio Museo que vos pode axudar 
a elaborar un itinerario e unha programación para gozardes o 
máximo da visita. Rutas:

A/ Ruta dos Museos: Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” 
– Centro Galego de Arte Contemporánea – Museo do Pobo 
Galego – Museo da Catedral de Santiago – Museo da Troia 
– Museo de Arte Sacra - Museo das Peregrinacións e de San-
tiago – Museo e Fundación Eugenio Granell – Colección do 
Colexio Médico – Museo de Terra Santa – Museo de Historia 
Natural “Luis Iglesias”. 

B/ Ruta dos Mosteiros: Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” 
– Convento de Santa Clara e do Carmen – Igrexa de San Ro-
que – Convento de San Domingos de Bonaval – Convento de 
Santo Agostiño – Convento do Colexio da Compañía de María 
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E/Ruta dos Arquitectos:  Museo de Historia Natural “Luis Igle-
sias” – Auditorio de Galicia – Biblioteca Pública Ánxel Casal 
– Centro Galego de Arte Contemporáneo – Multiusos Fontes 
do Sar – Cidade da Cultura de Galicia – Parlamento de Galicia 
– Fundación Autor – Escola de Altos Estudios Musicais – Mu-
seo de Historia Natural “Luis Iglesias”.

Actividade 35. En Santiago de Compostela está a sede do Mu-
seo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA). Investigade en que con-
siste e visitade un dos centros que teñades máis próximos ao 
voso centro. Visitade a páxina web do MUPEGA e informádevos 
en que consiste. Se sodes dun centro da rede MUPEGA falade 
cos profesores responsables.

Actividade 36. Na listaxe aparecen diversas coleccións que 
constitúen parte do Museo, investigade en que consiste unha 
colección (podedes repartirvos en grupos a listaxe) e construí-
de un cartel coa información. Facede unha exposición no voso 
centro coa información recompilada. 

Actividade 37. O profesor Antonio Casares foi o primeiro cate-
drático de Historia Natural e o primeiro director do Gabinete 
de Historia Natural. Na páxina de educaBarrié (http://www.
educabarrie.org/) e no Álbum da Ciencia (http://www.cultu-
ragalega.org/albumdaciencia/) podedes atopar unha unidade 
didáctica sobre este importante cientí!co.

Actividade 38. No texto coméntase o importante papel da Real 
Sociedade Española de Historia Natural no desenvolvemento 
do Museo. Buscade información sobre dita Sociedade e outras 
similares, repartídevos en grupos de 5-6, e podedes ir elabo-
rando unha wiki coa información recompilada que pode ser 
ampliada en vindeiros cursos con outras sociedades.

Actividade 39. Facede unha biografía dos diferentes cientí!cos 
que aparecen no texto e construíde unha liña temporal vertical 
onde os poñades. Podedes usar cores diferentes para resaltar os 
diferentes campos de coñecemento.

Actividade 40. O Museo enmárcase dentro dunha institución 
maior que é a Universidade de Santiago de Compostela (http://
www.usc.es/). Dita universidade ten máis de cincocentos anos 
de historia, podedes elaborar unha cronoloxía dos aconte-
cementos históricos máis importantes e podedes engadir os 
acontecementos importantes da historia da propia universi-
dade. Non esquezades engadir unha listaxe de cientí!cos im-
portantes e reitores da Universidade. Engadirlle un esquema da 
organización, estrutura e funcionamento da Universidade ac-
tual. Podedes facer o mesmo coa Universidade de Vigo (http://
www.uvigo.es/) e a Universidade da Coruña (http://www.udc.
es/), ou calquera outra universidade que coñezades. 

Actividade 41. Nos museos os exemplares son etiquetados para 
poder identi!calos. Que información credes que se debe reco-
ller nunha etiqueta? Completade dita información buscando 
información na biblioteca do centro ou na rede.

Actividade 42. Nalgunhas das actividades anteriores traba-
llamos os seres vivos de 4 reinos. O único reino que queda é o 
Reino Moneras que ten unhas características moi diferentes aos 
outros. Buscade información e construíde un póster para cada 
reino dos vistos. Podes completar o Reino Moneras facendo un 
póster cos tipos celulares. 

Actividade 43. Unha parte importante da colección do Museo 
son os minerais e as rochas. Mineraloxía e Petroloxía son ramas 
de Xeoloxía. No encerado anotade todos os nomes de minerais 

– Convento das Orfas – Igrexa da Compañía ou da Universi-
dade – Seminario Menor e Convento de Belvís – Convento 
das Madres Mercedarias – Colexiata Santa María a Real do 
Sar – Mosteiro de Santa María de Conxo – Igrexa do Pilar – 
Catedral de Santiago – Mosteiro de San Paio de Antealtares – 
Mosteiro de San Martiño Pinario – Convento de San Francisco 
– Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”.

C/Ruta dos Pazos e das Casas: Museo de Historia Natural “Luis 
Iglesias” – Hostal dos Reis Católicos – Pazo de Xelmírez – 
Pazo de Fonseca – Casa da Troia – Casa da Conga – Casa da 
Parra – Antigo Hospital de San Roque – Pazo de Amarante 
– Pazo de Fondevila – Mercado de Abastos – Pazo de Feixoo 
– Pazo de Santa Cruz – Casa das Pomas – Pazo de Ramirás 
(antigo colexio dos Irlandeses) – Pazo de Bendaña – Casa-
Pazo de Vaamonde – Casa do Deán – Casa do Cabildo – Co-
lexio San Clemente de Pasantes – Pazo de Raxoi – Museo de 
Historia Natural “Luis Iglesias”. 

D/Ruta das Árbores e dos Parques:  Museo de Historia Natural 
“Luis Iglesias” – Parque de Vista Alegre (Finca Simeón) – Par-
que da Música en Compostela – Parque Avenida do Burgo 
das Nacións e Xixón – Parques Pablo Iglesias, Ponte Mantible, 
Blanco Amor e San Caetano – Parques Fermín Bouza Brey e 
Alexandre Bóveda – Parque do Monte da Almáciga – Parque 
de Santo Domingo de Bonaval – Parque de Belvís – Paseo 
Fluvial do Sar – Parque de Eugenio Granell (O Paxonal) – 
Parque da Alameda – Campus Vida – Carballeira de San 
Lourenzo – Paseo Fluvial do río Sarela – Parque da Granxa 
do Xesto – Parque de Galeras – Parque de Vista Alegre (Finca 
Simeón) – Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”.

Lista de taxidermia manuscrita do Prof. Iglesias.  
Relación e importe dos traballos de taxidermia no ano 1945

Etiqueta entomolóxica feita 
por Luis Iglesias
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ao texto desta unidade  escribide un traballo sobre a súa Histo-
ria, fondos e coleccións, recursos web, visitas virtuais, materiais 
educativos e calquera outra cousa que vos chame a atención 
buscando información na web.

Actividade 48.  Ademais de Museo de Historia Natural existen 
outros tipos. Como clasi!carías os museos? Que museos existen 
na vosa localidade? Que peculiaridade ou característica im-
portante teñen todos en común? Que fai diferente un museo 
doutro? Elaborade un traballo ou informe sobre un museo que 
vos chame a atención ou que sexa do voso gusto. Publicitade o 
museo que vos gusta no centro e comparade cos museos pro-
postos polos outros compañeiros. Que museo vos parece máis 
interesante? E curioso?

6. Actividade Institucional: Catedrático e Director 
do Museo (1932-1976)

Como persoal !xo da Universidade, Luis Iglesias simultanea o 
labor docente e investigador con numerosos cargos en diversas 
institucións académicas. O 22 de xaneiro de 1926 leu o seu dis-
curso de ingreso no Seminario de Estudos Galegos (SEG) co dis-
curso Aves de Galicia, presentando ao mesmo tempo exemplares 
disecados para ilustralo e que será publicado nos Arquivos do 
SEG en 1927. Nesta institución exercerá diferentes cargos como 
Director da Sección de Ciencias (1926 ata 1936), membro da 
Comisión de Publicacións, presidente da comisión mixta para os 
actos do milenario de Celanova e delegado para a organización 
do Instituto de Estudios Regionales en colaboración co reitor da 
Universidade de Santiago, Alejandro Rodríguez Cadarso (1887-
1933). Tras a morte de Cabeza de León, Luis Iglesias foi elixido 
terceiro presidente do SEG, posto que desempeñará dende outu-

bro de 1934 ata maio de 1936, data na que dimite ao ser nomea-
do reitor da Universidade de Santiago. Dentro da Universidade 
de Santiago, tivo os seguintes cargos de responsabilidade:
-Vicerreitor en 1934
-Reitor en 1936
-Administrador Xeral entre 1943 e 1960

-Vicedecano entre 1960 e 1963
-Decano da Facultade de Ciencia dende o 6 de marzo de 
1963 ata a súa xubilación.

A raíz do levantamento militar do 18 de xullo de 1936 dimite 
como reitor, dimisión que é aceptada pola Delegación Militar 
de Instrucción Pública da Coruña o 19 de agosto de 1936, sendo 
substituído no cargo por Pedro Pena Pérez, catedrático da Facul-
tade de Medicina. Se ben, a diferenza do que sucederá con varios 
colegas da propia Facultade de Ciencias, ou co seu mestre Bolí-
var, que deberán saír para o exilio ou serán represaliados, Luis 

que coñezades por un lado, e as rochas por outro. Coa axuda dos 
vosos profesores clasi!cade os minerais e as rochas, completade 
os grupos que vos faltan buscando información na rede. Pode-
des traer mostras das vosas localidades e clasi!calas utilizando 
a clasi!cación creada anteriormente. Construíde a colección Mi-
neralóxica e Petrolóxica do voso centro, e se queredes podedes 
doala ao Museo Luis Iglesias cando a teñades completada.

Actividade 44. Que son os Modelos cristalográ!cos de Haüy? Cal 
é a importancia de ditos Modelos? Buscade información sobre 
as diferenzas entre mineral e rocha. A que nos referimos cando 
falamos de cristal? Que son os sistemas cristalinos? E as redes 
de Bravais? Elaborade un glosario xeolóxico cos termos desta 
actividade e das anteriores, non esquezades facer un resumo 
con exemplos da historia da cristalografía.

Actividade 45. Dende o século XVII desenvolveuse a anatomía 
comparada. En que consiste dita disciplina? Que ten que ver 
coas probas da evolución dita disciplina? Quen foron os impul-
sores e cientí!cos relacionados con dita disciplina? Se viaxades 
a un Museo que esperarías ver, se é posible, na parte de Ana-
tomía Comparada.

Actividade 46. A Universidade de Santiago ten a Biblioteca 
América. Buscade información sobre a súa fundación, impor-
tancia e fondos. Podedes facer un vídeo documental traballan-
do en grupos cada parte e xuntando todo. Publicade o vídeo na 
páxina web do voso centro.

Actividade 47. O Field Museum of Natural History de Chicago 
e o Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” son exemplos de 
Museos de Historia natural. En grupos de 3-4 persoas escollede 
estes ou outros museos de Historia Natural e de forma similar Portada do libro de Luis Iglesias “Aves de Galicia”

Constitución do Padroado Rosalía 
de Castro no salón artesoado do 
pazo de Fonseca en Santiago no 
ano 1949. Luis Iglesias sentado 
na presidencia. 
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Luis Iglesias nunha reunión do 
Padroado da Rosalía de Castro. 
Imaxe cedido polo Padroado 
Rosalía de Castro. 

de doutor honoris causa pola Universidade de Santiago sendo 
reitor Ángel Jorge Echeverri. Os discursos quedarán recollidos 
nunha publicación conmemorativa publicada ese mesmo ano 
de 1965 e na prensa da época. Cabe sinalar que no ano 2006, o 
Reitorado da Universidade de Santiago de Compostela baixo o 
mando do reitor Senén Barro Ameneiro retiroulle o doutorado 
honoris causa a Franco. 

Tamén foi o primeiro presidente do Padroado Rosalía de Castro; 
presidente da Xunta do Padroado da Escola de Mestría de San-
tiago; presidente da Comisión Universitaria para a Residencia de 
Estudantes; presidente da Asociación de Antigos Alumnos da 

Carta dirixida a Ángel del 
Castillo de Luis Iglesias.

Universidade; xefe da sección de bioloxía aplicada do Padroado 
“Alonso de Herrera” do Consello Superior de Investigacións Cien-
tí!cas (CSIC) e distinguido do Colexio de Doutores e Licenciados 
en Ciencias en 1959. A maiores foille concedida a encomenda da 
Orde Civil da gran Cruz de Alfonso X o Sabio en 1960 e a medalla 
de prata ao mérito cultural da Orde dos Cabaleiros de Composte-
la. Socio fundador da revista EOS e da Real Sociedade Española 
de Historia Natural. Foi un dos asesores técnicos da empresa in-
novadora Zeltia. Tras xubilarse o 2 de xullo de 1965 seguirá vin-
culado e traballando no museo como director vitalicio, falecerá 
en Pontevedra o 29 de decembro de 1976.

Iglesias non sufrirá represalias por parte das autoridades golpis-
tas, isto pode estar relacionado coa súa ideoloxía conservadora, 
a intensa práctica relixiosa ou as boas relacións con algún crego.

Ademais, participara no Congreso Internacional de Etnoloxía 
de 1933 en Madrid e na Semana Cultural Galega de 1935 en 
Oporto. Luis Iglesias foi elixido membro numerario da Real Aca-
demia Galega, institución na que ingresou en 1947 co discurso 
Las especies del género Carabus en Galicia a proposta feita por 
Ramón María Aller Ulloa (1878-1966), Paulino Pedret Casado 
(1899-1969) e Antonio Couceiro Freijomil (1888-1955). Tamén 
foi promotor e académico da Real Academia Gallega de Ciencia.

En 1953 dirixirá o Consello Asesor Cientí!co do que formaban 
parte varios profesores da universidade como o seu antigo co-
lega de Facultade, Isidro Parga Pondal. No ano 1956, o 15 de 
novembro, por motivo dunha vacante pide o seu reingreso no 
ensino medio, durante pouco tempo encargarase da Cátedra 
de Ciencias Naturais do Instituto Nacional de Ensinanza Media 
“Arzobispo Gelmirez” de Santiago. Pero pouco tempo despois, 
cesa o 17 de xaneiro de 1957 a petición propia para dedicarse 
en exclusiva á universidade.

O 27 de xullo de 1965 será un dos protagonistas nunha polémi-
ca cerimonia onde se lle outorgará a Francisco Franco o título 
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unha visita a Casa-Museo de Rosalía de Castro en Padrón. Se 
escolledes está última, aproveitade para visitardes o Xardín 
Botánico-Artístico de Padrón. 

Actividade 57. En grupos organizade un día das Letras e das 
Ciencias, onde homenaxeedes a un escritor, por exemplo, 
Rosalía de Castro e a un cientí!co, por exemplo, Luis Iglesias. 
Podedes facer unha lectura dun texto do escritor e facer unha 
presentación do traballo do cientí!co. Sería interesante tamén 
facer un póster combinado coa biografía de ambos personaxes 
cada ano; así ao longo do tempo teriades unha colección de 
personaxes de letras e de ciencias.

Actividade 58. Que é o Colexio de Doutores e Licenciados en Cien-
cias? Soaravos o Colexio de Médicos. Credes que existen colexios 
profesionais para outras ciencias? e letras? Buscade información 

Alejandro Rodríguez Cadarso Retrato de Luis Iglesias na publicación 
“Jubilación del Prof. Iglesias” 

Ramón María Aller Ulloa

e convidade algún representante destes colexios a unha mesa re-
donda ou unha conferencias sobre dita profesión no voso centro. 

Actividade 59. A Luis Iglesias concedéronlle a “Orde Civil da 
gran Cruz de Alfonso X o Sabio en 1960 e a medalla de prata ao 
mérito cultural da Orde dos Cabaleiros de Compostela”. Buscade 
información sobre como se dá, a quen se lle dá, quen o concede, 
se existen outros tipos de mencións no noso país semellantes. 
Podedes facer un traballo ou informe sobre este tipo de pre-
mios e expoñelo na aula. 

Actividade 60. Na Memoria da Universidade, Luis Iglesias escri-
biu  no ano 1959: 
“El Museo Regional de Historia Natural de la Facultad de Ciencias, 
dependiente del Instituto de Estudios Regionales y Portugueses ad-
quirió y naturalizó, durante este año, las siguientes especies: Una 
Garceta (Egretta garzetta ganetta), un Fumarel común (Chidonias 
niger niger), un Mérgulo (Alle alle alle), un Armiño (Mustela ermi-
nea), en pelaje de invierno, todas ellas nuevas para la fauna de Ga-
licia; una Ardea  menor (Ixobrychus minutus minutus), una Golon-
drina de mar (Sterna hirundo hirundo), un Alcotán (Falco subbuteo 
subbuteo), una Ave de las tempestades (Oceanodroma leucorroba 
leucorroba) y un magní!co ejemplar de Cuarzo cristalizado, de 30 
kilos de peso, procedente de las minas de San Finx (Noya)”.
E no ano 1960:
“El Museo Regional de Historia Natural de la Facultad de Ciencias, 
dependiente del Instituto de Estudios Regionales y Portugueses, 
adquirió y naturalizó durante este año las especies siguientes: Un 
ejemplar hembra de Alcaudón real (Lanis excubitor meridionalis), 
una hembra de Armiño (Mustela erminea), en pelaje de invier-
no, una Becacina (Capella gallinago gallinago), anillada por el 

ACTIVIDADES 
Actividade 49. Luis Iglesias pertenceu ao Seminario de Estudos 
Galegos e incluso chegou a ser presidente. Que outros persoei-
ros estaban relacionados co SEG? A partir do SEG, fundouse o 
Instituto de Estudios Regionales, buscade información e cons-
truíde un cartel coa información.

Actividade 50. Que é a etnoloxía? En grupos de clase diferentes 
preparade diversas actividades e accións etnolóxicas. Prepa-
rade unha semana cultural galega no voso centro e ensinade 
ditas actividades ao resto dos compañeiros. 

Actividade 51. Realizade un traballo sobre a Real Academia Ga-
lega. Que organismos semellantes existen para outras culturas 
e linguas do noso país e doutros países? Podedes expoñer ditos 
traballos durante o día das Letras Galegas.

Actividade 52. Buscade información sobre a Real Academia 
Galega de Ciencias, en cantas seccións esta dividida, que acti-
vidades realizan e que importancia teñen as academias para a 
difusión da ciencia e da cultura. Organizade unha visita á sede 
da Real Academia Galega de Ciencias para ir o mesmo día que 
veñades ao Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”.

Actividade 53. Isidro Parga Pondal e Ramón María Aller Ulloa 
foron dous cientí!cos homenaxeados pola Real Academia Ga-
llega de Ciencias en anos anteriores. Na páxina de educaBarrié 
(http://www.educabarrie.org/) e no Álbum da Ciencia (http://
www.culturagalega.org/albumdaciencia/) podedes atopar 
unidades didácticas e información sobre estes cientí!cos. Pode-
riades deseñar unha actividade sobre estes e outros cientí!cos 
galegos para realizala o día da Ciencia en homenaxe.

Actividade 54. Nas actividades de apartados anteriores falamos 
de Reinos, concretamente de cinco reinos pero, esta é a única for-
ma de clasi!car os seres vivos? Como se clasi!can entón os seres 
vivos? En grupos deseñade unha clasi!cación que vos usariades 
para clasi!calos e buscade información na biblioteca ou na rede 
sobre os sistemas de clasi!cación propostos ao longo da historia.

Actividade 55. Quen propuxo o sistema de 5 reinos? Cambiou 
ao longo do tempo? Como é actualmente? En que caracterís-
ticas se basean para dita clasi!cación? En parellas traballade 
estas preguntas e debatede en grupo as vosas respostas.

Actividade 56. O Padroado Rosalía de Castro (http://rosaliade-
castro.org/) do que foi presidente Luis Iglesias ten a sede na 
Casa da Matanza. A que se dedica un padroado? En que con-
siste? Coñeces algún outro padroado? Se existe algún padroa-
do na vosa vila podedes concertar algunha visita ou concertar 
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Vogelwarte de Radolftell en Riesa (Sajonia), el 22 de Agosto de 
1958 y capturada en Catoira (Pontevedra) el 27 de Febrero de 
1959, cuatro ejemplares de Falarapos (Phalaropus fulicarius) 
especie no citada hasta ahora en Galicia, una Golondrina de mar 
moñuda (Sterna sandvicensis sandvicensis), un magní!co ejem-
plar, macho adulto, de Nutria (Lutra lutra), un macho de Lechuza 
campestre (Asio e "ammeus "ammeus), y un ejemplar, hembra, 
de Rascón de auga (Rallus aquaticus aquaticus) (1960)”.

A/ Observade as listaxes de Luis Iglesias, como pon o nome 
cientí!co no texto. En que consiste a nomenclatura cientí!ca 
e sobre que normas se rexe.

B/ Aos museos, como se observa no texto, chegan doazóns de 
múltiples fontes, pero tamén se compran obxectos. Investi-
gade sobre os materiais da biblioteca, dos laboratorios e ta-
lleres do voso centro e pescudade que cousas foron doadas e 
cales foron mercadas. 

C/ Outra forma de adquirir obxectos das coleccións é o inter-
cambio con outros centros similares ou outras entidades. 
Intentade intercambiar obxectos do voso centro, con permiso 
dos vosos profesores, con centros de outro país. Non ten por 
que ser caro, non ten por que ser material, pode ser intercam-
bio de ideas ou de cartas con xente doutros países.

D/ Selecciona un dos seres vivos da listaxe, ou outro que vós se-
leccionedes, e busca información sobre el. Elaborade un álbum 
coas !chas de cada ser vivo creadas por vós, pero non esque-
zades na !cha poñer o nome cientí!co e común, distribución 
xeográ!ca, anatomía e morfoloxía básica, forma de alimenta-
ción e reprodución, estado de conservación e calquera outra 
información importante e relevante sobre o voso organismo.

1. O pai de Luis Iglesias era:
i. Médico
ii. Físico
iii. Biólogo
iv. Químico

2. O profesor Antonio García Varela im-
partía na Facultade de Medicina:
i. Filosofía natural
ii. Historia natural
iii. Bioloxía xeral
iv. Fisioloxía vexetal

3. Luis Iglesias licénciase en Ciencias en 
1917, logo en Medicina no ano:
i. 1920
ii. 1918
iii. 1919
iv. 1922

4. Quen era o presidente da JAE en 1920: 
i. García Varela
ii. Ramón y Cajal
iii. Bolívar y Urrutia
iv. Parga Pondal

5. A súa tese sigue a ordenación de:  
i. Heyden, Reitter e Weise
ii. Weise e Margulis
iii. Schwann, Schleiden e Virchow
iv. Newton, Pascal e Mendel

6. A Exploración naturalista Ancares e 
montes Invernadoiro foi no ano:
i. 1927

ii. 1928
iii. 1926
iv. 1925

7. Luis Iglesias no Real Instituto Agrario 
de Portici coñeceu o: 
i. Prof. Del Guercio
ii. Prof. Silvestri
iii. Prof. Grandi
iv. Prof. Baldserroni

8. Luis Iglesias durante a súa instancia 
coñeceu a Francisco Bilbao en:
i. Roma
ii. Nápoles
iii. Boloña
iv. Milán

9. Consegue a cátedra de bioloxía xeral 
na Facultade de Ciencias da Universi-
dade de Santiago no ano
i. 1928
ii. 1930
iii. 1932
iv. 1922

10. Despois da súa volta de Italia, escribiu 
en 1932:
i. Aves de Galicia
ii. La lucha antiacrídica
iii. La lucha contra la polilla de los 

libros
iv. Especies del género Carabus en 

Galicia

11. A colección entomolóxica Luis Iglesias 
ten máis de: 
i. 100 exemplares
ii. 347 exemplares
iii. 6000 exemplares
iv. 34000 exemplares

12. O discurso de inauguración 1941-
1942 de Luis Iglesias foi titulado: 
i. La lucha contra la polilla de los 

libros
ii. La vida social en el hormiguero
iii. La bolladura de las hojas de los 

árboles del hueso
iv. Interpretación de Escenas de la 

vida de los Insectos
13. A primeira parte da Colección Viqueira 

foi comprada no curso 1927-1928 a 
proposta de:
i. Isidro Parga Pondal
ii. Ramón María Aller Ulloa
iii. Luis Iglesias Iglesias
iv. Alejandro Rodríguez Cadarso

14. O Museo de Historia Natural estaba 
situado no edi!cio Central e foi tras-
ladado á nova Facultade de Ciencias 
(actual Facultade de Química) en : 
i. 1965
ii. 1961
iii. 1963
iv. 1964

7. Actividades finais

7.1 Test sobre a biografía (1 resposta correcta)
Para comprobar que se leu e comprendeu o texto, !nalizamos a unidade con un pequeno test de coñecementos:
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15. O Gabinete de Historia Natural tivo como primeiro director a: 
i. Juan José Viñas
ii. Antonio Casares
iii. Antonio García Varela
iv. Antonio Páramo e Somoza

16. En 1844, a Universidade comprou en París moitos materiais 
para o Gabinete, cuxo reitor era:
i. Juan José Viñas
ii. Antonio Casares
iii. Antonio García Varela
iv. Antonio Páramo e Somoza

17. O Gabinete de Historia Natural foi doado á Real Sociedade 
Económica de Amigos do País de Santiago por: 
i. Juan José Viñas
ii. Antonio Casares
iii. Antonio García Varela
iv. Antonio Páramo e Somoza

18. Cando se lle puxo o nome actual ao Museo de Historia Na-
tural “Luis Iglesias”?:
i. 13 de novembro de 1965
ii. 23 de febreiro de 1964
iii. 2 de maio de 1970
iv. 29 de decembro de 1976

19. Luis Iglesias foi reitor da universidade no ano: 
i. 1932
ii. 1934
iii. 1936
iv. 1940

20. Luis Iglesias sucedeu como presidente do Seminario de Es-
tudos Galegos a:
i. Antonio Eleizegui López
ii. Armando Cotarelo Valledor
iii. César Sobrado Maestro
iv. Salvador Cabeza de León

7.2 Avaliación: 

A unidade didáctica pode traballarse dende unha materia 
ou de forma coordinada dende varias materias ao mesmo 
tempo ou secuencialmente. Polo tanto a avaliación pode ter 
en conta diferentes ou semellantes criterios relacionados cos 
obxectivos e contidos didácticos e coas competencias básicas 
seleccionadas e realizadas. Como consecuencia, a continua-
ción preséntanse dúas táboas para avaliar tanto os obxectivos 
e contidos como as competencias básicas segundo a adapta-
ción da unidade didáctica da cada centro. 

7.2.1. Táboa de Avaliación da Unidade Didáctica:

As actividades propostas na unidade refírense a criterios de 
avaliación relacionados directamente cos obxectivos xerais e 
especí!cos desta. Na táboa seguinte proponse unha forma de 
avaliación cuantitativa das actividades en xeral que pretende 
servir de orientación ao profesor ou profesora.

ESCALA DE CUALIFICACIÓN PUNTOS

APARTADO PESO 4 3 2 1 0

1. Presentación da unidade - - - - - - -

2. Dr. Luis Iglesias Iglesias, Catedrático de Instituto (1895-1929) 11%

3. Viaxe a Italia e volta a Universidade (1930–1932) 15%

4. Actividade Cientí!ca: Entomoloxía aplicada 15%

5. Actividade Museística: Director do Museo de Historia Natural 11%

5.1. Breve historia do Museo 11%

5.2. O Museo e o profesor Iglesias, as dúas caras 11%

5.3. Vista xeral dos fondos do Museo de Historia Natural “Luis Iglesias” 6%

6. Actividade Institucional: Catedrático e Director do Museo (1932-1976) 15%

Test !nal 5%

Puntuación !nal 100%

Onde 4 é un grao de cumprimento das actividades alto; e 0 é non realizar as actividades propostas. O grao de 4 a 0 debe establecer-
se en base ao número de actividades realizadas e ao grao de di!cultade das actividades. Os graos poden ser:

os contidos salvo excepcións e as competencias básicas son des-
envolvidas parcialmente.

1 Cumpre parcialmente e con di!cultades as actividades pro-
postas, non integra os contidos salvo excepcións e desenvolve 
parcialmente as competencias básicas.

0 Non cumpre con ningunha das actividades propostas, non inte-
gra ningún contido ou non desenvolve as competencias básicas.

4 Cumpre con perfección as actividades propostas, integrando 
perfectamente os contidos e desenvolvendo as competencias 
básicas asociadas.

3 Cumpre as actividades propostas, pero ten dificultades 
con algún concepto ou non desenvolve totalmente a com-
petencia básica asociada.

2 Cumpre con di!cultades as actividades propostas, non integra 
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Onde os graos de cumprimento son:
3: Desenvolveu perfectamente ou excede 

nas competencias básicas.
2: Desenvolveu satisfactoriamente as com-

petencias básicas
1: Desenvolveu os mínimos de competencia 

básica
0: Non desenvolveu a competencia básica

Liberalismo: !losofía política que promove as liberdades civís.

Macromicetos: Sinónimo de fungos macroscópicos (cogomelos).

Micoloxía: Ciencia que se adica ao estudo dos fungos.

Museo: Local no que se almacena, preservan e exhiben colec-
cións de obxectos artísticos, cientí!cos ou doutro tipo.

Padroado: Consello formado por varias persoas ou institucións 
con función reitora, asesora ou de control dunha fundación.

Paratipos: É cada un dos exemplares dunha serie tipo (material 
citado nunha publicación onde se describe unha especie).

Sistemática: área da bioloxía encargada de clasi!car as espe-
cies a partir da súa historia evolutiva. 

Taxidermia: Arte de disecar animais para expoñelos e conser-
valos mantendo a aparencia de que segue vivo.

Taxonomía: área da ciencia encargada de organizar en taxons 
segundo a súa historia evolutiva e a nomenclatura das especies.

7.2.2. Táboa de Avaliación das Competencias Básicas:

Táboa orientativa de avaliación das competencias básicas, déixase espazo para engadir outras habilidades/destrezas que se queiran avaliar:

Competencia básica Habilidades/Destreza concreta 0 1 2 3

Competencia no 
coñecemento e a 
interacción co mundo 
físico

Comprender e argumentar cienti!camente as diferentes opinións
Sacar conclusións obtidas en base aos datos recollidos
Valorar os argumentos e diferencialos das opinións
Realizar argumentacións cientí!cas utilizando probas, datos e experimentos 
recompilados e axeitados ao método cientí!co

Competencias 
tratamento da 
información e 
competencia dixital

Analizar e sintetizar a información obtida de diferentes fontes dixitais
Diferenciar os diferentes tipos de informacións e a súa utilidade e veracidade
Analizar e ter unha actitude crítica ante a información obtida
Organizar, resumir e tratar os datos para obter respostas ás actividades

Competencia social e 
cidadá

Rexeitar as argumentacións discriminatorias
Valorar as opinións diverxentes sen utilizar argumentacións discriminatorias

Competencia matemática
Representar e interpretar datos gra!camente
Manexar e analizar datos, e interpretalos

Competencia lingüística

Expoñer oralmente ou por escrito os informes e datos analizados
Elaborar presentacións e exposicións cos datos obtidos
Analizar textos e rexistros históricos, identi!car as diferentes tipoloxías e 
aproveitar ditos contidos
Utilizar unha linguaxe axeitada ao contexto (linguaxe técnico-especializada)
Sintetizar en informes breves complexas e numerosas informacións

Competencia para 
aprender a aprender

Expoñer e responder preguntas baseándose nos coñecementos propios ou 
obtidos de fontes de información por si mesmo
Diferenciar as diferentes respostas ás preguntas nos problemas formulados
Enumerar as posibles respostas fronte a un mesmo problema
Aplicar novos coñecementos adquiridos a partir do contexto

Competencia cultural e 
artística

Valorar o patrimonio cientí!co e cultural galego
Utilizar imaxes e representacións como fonte de calidade no discurso e como 
apoio visual ás presentacións
Utilizar criterios artísticos no deseño e representación dos informes tanto 
presentacións orais como escritos

Competencia autonomía 
e iniciativa persoal

Buscar información
Escoller e seleccionar a información atopada
Desenvolver e manter unha opinión propia nos debates

8. Glosario

Coleópteros: Orde de insectos que inclúe os escaravellos e as 
xoaniñas.

Conservadorismo: !losofía política que loita polo mantemen-
to das tradicións.

Curculiónidos: Familia dos coleópteros que inclúe os gurgullos.

Entomoloxía: Estudo cientí!co dos insectos.

Fauna: Conxunto das especies animais dunha rexión xeográ!ca. 

Figuras clásticas: Representación do mundo animal ou vexetal 
que se poden desmontar para estudar o seu interior.

Flora: Conxunto das especies vexetais dunha rexión xeográ!ca.

Folclore: Conxunto de tradicións, crenzas, prácticas e costumes 
dun pobo, que son transmitidas culturalmente. 

Gabinete: Local no que se exhibe unha colección de obxectos 
curiosos ou destinados ao estudo dunha ciencia ou dunha arte.

Prof. Iglesias no taller de taxidermia cos seus axudantes Alfredo Llecha 
Ferrer e probablemente Santiago Vez Quijano
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