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El Projecte Grimm 

El Projecte Grimm sorgeix I'any 1994 d'una idea del Doctor Anto
nio R. Bartolomé, del Departament de Didactica i Organització Edu
cativa de la Universitat de Barcelona. 

Durant molts anys els infants d'arreu del món varen adquirir gran 
part deis seus coneixements mitjanC(ant els contes transmesos oral
ment. Els germans Grimm varen col'laborar de manera rellevant a pas
sar aquesta informació del suport oral al paper, a la tradició escrita. 
El projecte Grimm pretén introduir a les aules d'educació infantil un 
canvi: del paper al multimedia, la qual cosa su posa una nova mane
ra d'aprendre. 

Com en moltes ocasions, una experiencia personal (en aquest cas 
del Doctor Bartolomé), va portar a unir un grup d'experts per iniciar 

'Angels Martínez López i Mariona Grané Oró són investigadores del Departament de 
Didactica i Organització Educativa de la Divisió de Ciencies de l'Educació de la Univer
sitat de Barcelona i coordinadores tecniques del Grimm, projecte d'educació infantil i nous 
recursos. 

'Antonio R. Bartolomé és doctor en Filosofia i Ciencies de l'Educació, professor titu
lar de Tecnologia Educativa del Departament de Didactica i Organització Educativa de la 
Universitat de Barcelona i director del Centre de Vídeo Interactiu. Entre e/s seus /libres 
publicats cal esmentar.· Nuevas tecnologías y enseñanza; Vídeo interactivo, educación y 
empresa; Principes communs pour évaluer les resultats cognitifs de la formation; El vídeo: 
enseñar vídeo, enseñar con el vídeo; i Recursos tecnológicos para la docencia universi
taria. Des de 1981 ha escrit més de seixanta articles o capíto/s de Ilibres en revistes com 
Revista Española de Electrónica; Bordón; Revista de Investigación Educativa; Comunidad 
Educativa, Temps d'Educació; Learning Resources Journal; Infodidac; New Currents ... i ha 
participat en publicacions estrangeres com Realizing Human Potential; Pédagogie et 
Enseignement Supérieur. Revolution ou I/lusion?; Ouality in education and Training; Item 
Banking: Intercative testing and self-assessment; Tecnologie e modelli per un'universita 
aperta; etc. La seva activitat investigadora se centra en I'ús de la tecnologia per a /'en
senyament i la formació, especialment mitjam;:ant recursos multimédia i xarxes per a I'en
senyament a distancia. Alguns deis darrers projectes que ha dirigit són "Cooperatif 
evaluation of the results of traimng» i "Hypermedli'l for teaching». 

Adreya professional: Departament de Didactica i Organització Educativa. Divisió de 
Ciencies de l'Educació. Universitat de Barcelona. Campus de la Vall d'Hebron. Passeig de 
la Vall d'Hebron, 171.08035 Barcelona. 
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un projecte educatiu. Després d'alguns contactes amb la professora 
Lourdes Alonso, de l'Escola La Marinada-Salvador Espriu, es decideix 
introduir I'ordinador a I'aula d'educació infantil. 

La Universitat va cedir un equip a I'escola durant un breu període 
i es va experimentar amb un desenvolupament realitzat per I'ensen
yament de la lIengua amb un métode globalitzat. El nen escollia la 
seva foto d'entre totes les deis seus companys assenyalant-Ia amb el 
dit sobre una pantalla tactil i a continuació es presentaven uns dibui
xos amb els noms corresponents perqué I'infant els anés assimilant. 
Posteriorment es presentaven a I'infant només els noms i calia esco
lIir el dibuix que hi corresponia. Quan el nen acabava la sessió, la 
professora rebia un informe d'evolució, temps dedicat, errors, parau
les conflictives, etc. 

Després d'aquesta experiéncia, I'avaluació de la professora va ser 
la següent: 

• Els nens estaven enormement il'lusionats amb la introducció d'un 
ordinador a la classe. No tenien cap mena de por inicial i constant
ment desitjaven fer-Io funcionar. 

• L'interés que varen demostrar era tan gran, que els infants eren 
capagos de fer cua amb les seves cadiretes sen se mostrar-se en cap 
moment intranquils. 

• Els infants d'aquesta edat són molt exigents: necessiten activitats 
dinamiques i, per tant, equips potents perqué les aplicacions s'exe
cutin amb rapidesa. 

La idea inicial del projecte Grimm era introduir durant un curs esco
lar equips informatics amb potents característiques multimédia: 

• En 10 grups d'alumnes d'educació infantil (entre 3 i 4 anys), 

• En diferents centres de tot l'Estat (Malaga, Madrid, Catalunya), 

• Amb la coordinació del Departament de Didactica i Organització 
Educativa de la Universitat de Barcelona. 

Durant aquest període es pretenia desenvolupar: 

• Formes d'ús (ex. el "diari audiovisual" de I'aula, comunicació mul
timedia amb d'altres grups, dibuix amb I'ordinador, primeres lIetres 
amb I'ordinador ... ), 

• Moduls específics de programes orientats a la resolució de pro-
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blemes concrets, directament vinculats als programes docents espa
nyols i, evidentment, a la cultura, metodes docents, etc. 

I en acabar el període s'ofereixen "cursos de formació" amb: 

• Les experiencies d'ús, 

• Els móduls específics de programes la seva aplicació en tot 
l'Estat. 

El projecte es va consolidar amb I'ajut de I'empresa Apple, que va 
oferir una campanya de promoció que inclo'la: 

• Un equip multimedia adaptat a I'educació infantil (una maquina 
Mac), 

• Uns programes específics per a problemes educatius concrets 
(Iateralitat, discriminació visual, orientació espacial ... ), 

• Uns programes per treballar a I'aula (programes per dibuixar, per 
desenvolupar contes ... ). 

Alguns deis elements clau del projecte són els següents: 

• L'ordinador de grup: no és I'aula d'ordinadors ni I'ordinador de I'au
la, és un ordinador que acompanyara el grup de nens durant tota I'es
colarització i en recollira tota la historia i I'aprenentatge (als 12 anys 
podran recuperar els dibuixos, contes i histories ... de quan en tenien 3). 

• La comunicació de I'infant amb I'ordinador: si partim de la idea 
que I'infant de 3 o 4 anys no sap escriure ni IIegir, I'ordinador mul
timedia li permet aprendre a través de les imatges i deis sonso Al 
mateix temps, els nens podran introduir gravacions de vídeo i d'audio 
sota la supervisió del professor, i enviar els seus arxius via telemati
ca a al tres alumnes d'altres centres. 

• Els moduls de programes específics que es vulgui crear, i aquells 
que ja siguin al mercat i que es vulgui adquirir, han de reunir unes 
condicions com ara: que sigui n adients a I'educació infantil, que pre
sentin jocs, intervencions breus de 2 a 5 minuts, que s'orientin a la 
resolució de problemes molt específics. I al hora es poden crear pro
ductes des del departament i en col'laboració amb els mestres de les 
escoles que sorgeixin de I'experiencia, la practica i les necessitats 
reals deis professors d'infantil i que es puguin experimentar en la rea
litat de I'aula, adaptats a necessitats puntual s i produ'its amb la quali
tat d'equips professionals de desenvolupament. 
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• Les formes d'ús: han de tenir en compte que I'ordinador és, per 
sobre de tot, una eina, i els professors necessiten suggeriments per uti
litzar-Io d'aquesta manera perque els alumnes no només utilitzen pro
grames per aprendre sinó que utilitzen I'ordinador per dibuixar, jugar, 
comunicar-se, experimentar, guardar dades i analitzar-Ies, etc. 

En aquest projecte cal tenir en compte cadascun deis grups que 
hi intervenen i quin és el seu papero 

• Els mestres experimenten formes d'ús, detecten necessitats con
cretes, defineixen necessitats i col·laboren en el disseny deis mOduls 
de software, imparteixen cursos de formació sota la seva experiencia 
real i, al mateix temps, poden treballar amb un equip multimedia i afe
gir així una experiencia interessant dins el seu currículum professio
nal, a part estableixen contactes amb diferents professors implicats en 
el projecte i poden intercanviar experiencies, idees i opinions. 

• Les escoles asseguren la continu"itat de I'ús de I'equip, adqui
reixen elements de hardware i software addicionals, o bé els són 
proporcionats (camera de vídeo, televisor, servei de correu electrónic, 
programes ... ), i al mateix temps tenen la possibilitat de participar en 
I'experiencia de cara al seu currículum de centre. 

• Les universitats coordinen I'experiencia, proporcionen els recursos 
humans per al desenvolupament deis móduls del software, proporcio
nen les maquines i els recursos materials per al desenvolupament del 
software, asseguren la difusió de I'experiencia, tenen la possibilitat de 
desenvolupar una investigació amb altres escoles. 

• L'empresa Apple proporciona els equips basics (un ordinador 
Macintosh) a les escoles, i aquestes reben els materials i la prepara
ció per a una campanya d'introducció deis seus equips, fonamental
ment en educació infantil. 

En ba-se a aquestes propostes sorgeix el projecte Grimm, que va 
ser posat en marxa durant el curs escolar 1994-95 a sis escoles de 
Catalunya i a cinc de fora d'aquesta comunitat autónoma. Apple va 
finangar la compra d'equipaments i va proporcionar a cada centre pro
grames adients per comengar la tasca. Durant aquest primer curs van 
ser desenvolupats pel Laboratori de Noves Tecnologies del Departa
ment de Didactica i Organització Educativa de la Universitat de Bar
celona diversos mOduls a partir deis guions creats per professors del 
projecte, amb els quals es manté un contacte setmanal per comentar 
idees, dubtes, problemes, propostes i suggeriments. I alhora s'han rea
litzat tres trobades a la Universitat a les quals han assistit tots els mes
tres, el grup d'investigació Grimm del Departament de Didactica i els 
representants d'Apple. S'han realitzat també cursos de formació 
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adregats als mestres sobre I'ús de I'ordinador i sobre la seva utilitza
ció a I'aula, organitzats i impartits pels col'laboradors del Laboratori 
de Noves Tecnologies. 

Procés 

El projecte Grimm va iniciar-se en la seva totalitat durant el curs 
1994-1995. La Universitat de Barcelona posa en marxa el projecte jun
tament amb la Universitat de Malaga, la col'laboració de Manuel 
Cebrián i de Catalina Alonso de la UNED de Madrid, i amb el recol
zament important de I'empresa Apple Computer España. Diversos cen
tres de Catalunya, Malaga i Madrid mostren el seu interés per 
participar en el projecte i aconsegueixen els equips. 

En un primer moment, un distribu'idor Apple de Barcelona reuneix 
els mestres deis centres per a una primera formació i un primer con
tacte amb I'ordinador. 

A les aules, el comenc;;ament és difícil per a gairebé tot el pro
fessorat, ja que la majoria de mestres no ha utilitzat mai un ordina
dor, pero I'interés que mostren els infants pel seu ordinador empeny 
els mestres a lIenc;;ar-se a I'aventura. 

El primer curs, els alumnes tenen I'oportunitat de treballar amb pro
grames existents al mercat, i aviat ens adonem que les nostres pors 
inicials sobre I'habilitat deis infants en el maneig del ratolí i del teclat 
són infundades. A les tres setmanes de comengar a treballar, els 
infants dominen el ratolí, i aixo que hem de pensar que per a un infant 
de tres anys que esta aprenent a treballar en un espai pla i horitzontal 
amb un lIapis i un paper que encara no domina completament, no és 
gens senzill de traslladar un moviment que ell fa en aquest pla horit
zontal amb el ratolí i veure'n el resultat immediat en un altre pla ver
tical al monitor de I'ordinador. 

Els nens estan entusiasmats i aprenen facilment funcions basiques 
del ratolí com fer clic, doble clic, arrossegar, utilitzen programes com 
KidPix per realitzar els seus dibuixos i una col·lecció de contes inte
ractius, Living Books, per jugar, entretenir-se, lIegir, exercitar I'ús del 
ratolí, treballar I'orientació espacial, els colors, els sons, vocabulari, 
quantitats ... Treballen de manera col'lectiva amb el mestre, en petits 
grups, per parelles, i fins i tot alguna vegada hi ha treball individual. 
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Els professors destaquen tres idees inicials: 

• Existeixen algunes dificultats d'organització del grupo Quan es 
realitzen activitats individuals o per parelles, el mestre ha d'organitzar 
la classe perqué mentre el grup segueix la seva tasca, un o dos nens 
utilitzin I'ordinador. Algunes escoles opten perqué tots comencin a rea
litzar la tasca de I'aula i a mida que acaben els nens passen orde
nadament afer altres activitats com lIegir, jugar amb jocs de taula, 
acabar feines o utilitzar I'ordinador, com a refore;; o consolidació deis 
aprenentatges i també com a eina per al joc i la diversió. 

• Els nens i les nenes són rapidíssims i en poc temps coneixen 
els programes perfectament. Cal inventar noves activitats perqué cons
tantment necessiten més materials per seguir treballant, veient, escol
tant, fent i aprenent coses noves. 

• La majoria de materials de qué disposa cada centre no s'ade
qua completament al sistema educatiu del país. Molts han estat rea
litzats als USA, la qual cosa implica que la cultura que transmet no 
sempre s'acosta a la nostra, que la lIengua és una altra i que si bé 
tots els materials estant tradu'its al castella, ho són en un castella propi 
deis paIsos lIatinoamericans, que no esdevé un model adient per I'a
prenentatge de la lectoescriptura deis infants del país, i encara menys 
als centres de Catalunya. Pero el més evident és que normalment són 
programes tancats que no permeten la seva adequació a I'estil, el 
métode i les cultures de cadascun deis centres, aules, infants, indivi
dus ... 

La primera dificultat és solucionada amb I'organització de cada aula 
segons les seves capacitats i característiques. La segona idea ens 
porta a la recerca de materials existents adreyats als alumnes d'in
fantil. La darrera idea porta fins a la intenció de crear materials pro
pis i específics que s'adaptin a les necessitats deis centres, deis grups 

deis alumnes. 

S'opta per la proposta que sigui n els mateixos mestres els que 
aportin idees i facin esquemes i petits guions de les seves propostes, 
a fi que des de les universitats es pugui donar forma a les idees i 
desenvolupar programes concrets. Una idea més amplia abraya la pos
sibilitat que els mestres desenvolupin les seves propies aplicacions. 

S'inicien així uns cursos de formació per a la programació amb 
Hypercard que es continuen realitzant en diferents nivells segons els 
coneixements i les habilitats que van adquirint els mestres. 

El tema de I'elaboració de materials s'estructura en dues línies prin
cipals: 

154 



• Es volen crear petits m6duls oberts a proposta deis professors 
que ajudin el nen a comprendre conceptes i fets, a desenvolupar habi
litats concretes d'orientació espacial, discriminació auditiva, aprenen
tatge matematic, lectoescriptura ... és a dir, uns móduls específics que 
prestin atenció a unes necessitats concretes d'aprenentatge a nivell 
de refory, consolidació o ampliació, i que alhora mantinguin el seu 
caracter totalment obert. La idea és crear móduls com els deis cen
tres d'interés, on a partir d'un tema I'infant pot practicar la lectura, 
I'escriptura i la comprensió lectora. Aquests m6duls poden ser refets 
pels mateixos mestres facilment i poden ser treballats pels alumnes 
en etapes diferents perqué contenen diversos nivells de dificulta!. 

• Programes més grans, com contes interactius i animats, pro
grames d'educació vial, d'educació pel consum, per la pau, d'intro
ducció a la lectura i a I'escriptura. La seva estructura pot ser de 
programes oberts o tancats depenent de les necessitats que con
templi. 

Es planteja també el programa del diari de classe, en el qual alum
nes i mestres poden anotar i dibuixar els esdeveniments del dia, gra
var dad es sobre el clima o fets concrets, i realitzar més tard 
estadístiques sobre temperatures, per exemple, o sobre I'alyada del 
grup, afegir noves paraules apreses, guardar treballs realitzats pels 
alumnes o el mestre, etc. 

Finalment, la principal necessitat als centres és la de comptar amb 
una gran base de dades grafica per utilitzar a I'aula, per fer fitxes, 
per utilitzar-Ia en programes oberts, pintar, repassar, omplir ... Un estu
di sobre el vocabulari més utilitzat ens donara pistes sobre quins ele
ments grafics cal buscar. 

El primer curs esdevé una presa de contacte a tots nivells amb 
I'ordinador, una exploració de les seves possibilitats i un aprenentat
ge constan!. 

El curs 94-95 acaba amb una jornada amb tots els mestres i res
ponsables implicats en qué hi ha sessions de formació, es mostren i 
proven alguns materials elaborats, es discuteixen les activitats realit
zades i es posen en comú idees, practiques, propostes i visions. 

O'altra banda, a les universitats reneix I'interés per fonamentar i sis
tematitzar la practica, a fi de poder generalitzar posteriorment les apli
cacions dins el món educatiu. Sorgeixen diverses idees d'estudi sobre 
música, prelectura i lectoescriptura, matematiques, Mbits, valors, 
comunicació... i més ampliament estils cognitius, destreses i Mbits 
d'aprenentatge. A poc a poc les idees aniran prenent forma a partir 
de cadascun deis seus responsables. 
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S'inicia el curs 95-96 posant un émfasi especial en la formació de 
mestres i atenent a les necessitats més concretes de cada centre. 

Comencem el curs amb una trobada per zones amb els partici
pants del projecte que porta a organitzar-ne una altra amb els res
ponsables de les universitats i I'empresa Apple, implicada en el 
projecte, a Barcelona, a la seu d'Apple Computer. En aquest moment 
s'afegeixen al projecte la Universitat de Navarra, amb la Dra. Charo 
Reparaz, i la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb la Dra. 
Mercé Gisbert. Totes dues universitats mantenen contacte amb diver
ses escoles interessades en el projecte. S'amplia així el grup de par
ticipants. Aquesta trobada permet també establir les bases per a una 
estructuració organitzativa del projecte; la idea de treballar per zones 
es consolida. 

O'aquesta manera, el projecte es coordina des de la Universitat de 
Barcelona, que haura de potenciar la comunicació i el treball comú 
entre els diferents responsables alhora que manté el contacte amb 
I'empresa Apple. 

Els responsables de zona són: 

• Antonio Bartolomé Pina per la Universitat de Barcelona, que 
assessora les escoles de Barcelona i Girona. 

• Mercé Gisbert per la Universitat Rovira Virgili, que assessora 
les escoles de Tarragona. 

• Manuel Cebrián per la Universitat de Malaga, que assessora les 
escoles de Fuengirola. 

• Charo Reparaz per la Universitat de Navarra, que assessora les 
escoles de Navarra. 

• Catalina Alonso per la UNEO, que assessora les escoles de 
Madrid. 

Tots ells coordinaran les tasques de formació i assessorament a 
les escoles amb el suport d'Apple España. 

Oues idees ja esmentades comencen a prendre forma d'una mane
ra determinant. O'una banda, facilitar la tasca deis mestres en I'orga
nització de I'aula. La idea és que els professors puguin crear els 
materials per treballar amb els alumnes, com ara fitxes, a través d'u
nes plantilles i models. I a la vegada, la necessitat d'observar els alum
nes i els seus processos d'aprenentatge porta a la pro posta de crear 
uns móduls que facilitin I'observació constant i I'avaluació didactica de 

156 



cadascun deis infants. D'altra banda, el projecte de connectar els cen
tres via telematica sembla una solució eficac;; per salvar les distancies. 
Es proposa proveir els centres de m6dems que els permetin connec
tar-se a una xarxa creada entre els centres de Grimm, per tal que a 
curt termini puguem migrar a Internet. 

A Catalunya, la trobada amb els mestres de zona no es fa espe
rar. La formació i la informació són de nou els principals temes de la 
trobada. Existeix a més una experiencia realitzada amb els materials 
elaborats per la Universitat, se'n fa una primera avaluació i sorgeixen 
noves propostes de reconstrucció de materials i ampliació de possi
bilitats. La posada en comú de les experiencies realitzades fins al 
moment uneix el grup de mestres per donar una empenta al projec
te. D'altra banda, alguns mestres presenten aplicacions concretes dis
senyades i desenvolupades per ells mateixos, es mostren també 
materials que, realitzats per alumnes de I'assignatura de Noves Tec
nologies de Magisteri, condu'lts per Angels Martínez, de l'Escola de 
Magisteri de la Universitat de Barcelona, essencialment aporten idees 
als mestres per a I'elaboració de petites aplicacions. Es grava a la 
Universitat de Barcelona el primer CD-ROM que recull els material s 
realitzats entre els participants i col·laboradors, encara en període 
d'experimentació a les aules. 

Durant aquesta sessió es planteja al grup la idea de connectar els 
centres mitjanc;;ant una xarxa telematica i de confeccionar eines espe
cífiques destinades al treball deis professors. S'arriba als acords 
següents: 

1. Tots els centres faran arribar a la Universitat de Barcelona fit
xes de treball realitzades als centres, per tal de crear diversos models 
de fitxa per a la seva utilització a I'aula, en suport paper o informa
tic, i recollir una bateria de grafics extensa a partir deis dibuixos rea
litzats pels professors. 

2. Els centres faran arribar també a la Universitat de Barcelona 
exemples i idees per crear informes avaluatius deis alumnes. Així es 
desenvolupara des d'aquí un m6dul que sigui una eina eficac;; per a 
I'observació i avaluació deis alumnes i que faciliti en gran mesura el 
treball deis mestres. 

3. S'adquiriran módems i s'instal'laran als centres, després que 
aquests facin arribar les línies telef6niques a les aules. 

4. Es determinen trobades per a la consecució deis objectius pre
vistos i s'acorda un curs de formació al juliol. 
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Estat actual 

Cada centre treballa amb els alumnes i utilitza I'ordinador a I'aula, 
ara ja no tan sois com a eina per a I'alumne sinó també per al mes
tre en la seva tasca d'educació i organització del grupo 

Els diferents habits d'ús de I'ordinador han anat estabilitzant-se 
ja no impliquen dificultats ni problemes en I'organització. 

L'excitació inicial deis alumnes davant I'ordinador ha anat prenent 
forma com a element altament motivador per a I'aprenentatge. Les acti
vitats realitzades a I'aula han anat augmentant i les aplicacions utilit
zades són cada cop més i més complexes a mesura que les mestres 
s'adonen que els infants no tenen cap dificultat a I'hora d'utilitzar el 
ratolí ni tan sois el teclat, i que van adquirint destreses d'utilització 
deis equips, fins i tot aprenen a encendre'ls i apagar-los correctament 
o a escriure el seu nom en un document nou. 

Els mestres han estat elaborant no només propostes i idees defi
nides, sinó també aplicacions propies. Al mateix temps s'han reela
borat alguns moduls a partir de I'avaluació i I'experiencia a les aules 
i s'estan creant nous mOduls a partir deis suggeriments deis mestres. 

Paral·lelament, s'han dissenyat diversos models de fitxes i s'ha 
constru'lt una extensa base de dades grafiques digitalitzant i retocant 
les fitxes enviades pels centres, amb la col'laboració d'un grup d'a
lumnes de practiques del Departament de Didactica i Organització 
Educativa coordinats per Angels Martínez i Mariona Grané. Finalment 
s'esta acabant el mOdul d'observació i avaluació. 

L'empresa Apple Computer España va donar al projecte una came
ra digital Quick Take, amb la qual cada classe ha pogut fotografiar 
els seus alumnes, els seu s treballs, elements per treballar després en 
fitxes o programes ... i que ha viatjat constantment de centre a centre 
recollintlmatges per utilitzar-Ies després en el treball diari a I'aula. 

Avui, totes les escoles tenen instal'lats els mOdems i poden man
tenir-se en contacte mitjanyant el correu electronic. Tenen també a la 
seva disposició un espai dins el servidor del DOE des del qual poden 
recollir i deixar material. A comenyament de setembre es gravara un 
nou CD-ROM amb tots els materials elaborats durant el curs pels cen
tres i pel Laboratori de Noves Tecnologies. 

Durant el mes de juliol s'han realitzat unes jornades de formació 
amb els mestres deis centres de Catalunya a la Universitat de Bar-
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celona que inclo'len sessions formatives d'utilització d'eines grafiques 
i de text, disseny i autoedició, programació amb Hypercard a diferents 
nivells, posada en comú deis materials elaborats i de les practiques 
realitzades, eines telematiques com correu electr6nic, ftp, i www.la 
més, una jornada avaluativa del que ha estat el projecte fins al 
moment, durant els seus dos cursos, i propostes de possibilitats de 
futur, 

Esta prevista també una reunió al final de curs amb els respon
sables del projecte de les diverses zones d'Espanya per posar en 
comú els treballs realitzats a cada zona i realitzar una avaluació sis
tematitzada del projecte i una reformulació d'aquest per continuar tre
ballant a partir del mes de setembre, Es tracta de consolidar el 
projecte i ampliar expectatives, reformular els objectius inicials i replan
tejar continguts originals 

Materials utilitzats 

Just grandma and me (anglés i castella) 
The tortoise and the hare (anglés i castella) 
The cat came back (anglés i castella) 
Little monster at school (anglés i castella) 
Cinderella (anglés i castella) 
Kid Pix (anglés i castella) 
Kid Reads (anglés i castella) 
Amazing Animation (anglés) 
WiggleWorks 1,2,3 (anglés) 
Earth explorer (anglés) 
La ciéncia de Sammy 
Mem6ries 
Petits jocs 
Tangram 
Aprenentatges matematics 
Claris Works (paquet integrat) 
Hypercard (lIenguatge d'autor) 
Ouick Take (camera digital) 
Eudora (correu electr6nic) 
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Materials desenvolupats 

Centres d'interés 
Lectoescriptura 
Educació vial 
Base de dades grafica 
Models de fitxes 
Base de dades grafica 11 
Música 
Puzzle 

Paraules clau 

Educació infantil 

Globalització 

Ordinador 

Aprenentatge 
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Durante muchos años 
los niños de todo el 
mundo adquirieron gran 
parte de sus conoci
mientos mediante los 
cuentos transmitidos 
oralmente. A principios 
del siglo XIX los herma
nos Grimm colaboraron 
de forma relevante en 
traducir esta información 
del soporte oral a 
papel, a la tradición 
escrita. El proyecto 
Grimm pretende ayudar 
a un nuevo cambio en 
el ámbito de soportes 
en la educación infantil: 
del papel al ordenador. 

Abstract 

Pendant des siécles, les 
enfants du monde entier 
ont acquis une grande 
partie de leurs connais
sanees gráce aux can
tes qui leur étaient 
transmis oralement. 
Au début du XIXe sié
ele, les fréres Grimm 
ont joué un r61e impor
tant dans le transfert de 
cette information orale á 
un support papier, á la 
tradition écrite. Le projet 
Grimm prétend promou
voir un nouveau chan
gement dans le domaine 
des supports á I'éduca
tion des enfants: du 
papier á I'ordinateur. 

For many years children 
al/ over the world acqui
red a good deal of their 
knowledge through sto
ries told oral/y. In the 
early 19th century, the 
Brothers Grimm carried 
out the important task of 
helping o transfer that 
information anta paper, 
in the written tradition. 
The Grimm Project aims 
to help with a new 
change in the sphere of 
children's education, 
from paper to computer. 
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