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PRESENTACIÓ
La Marina: una superheroïna diferent és un conte del projecte Superherois (www.superherois.cat), que pretén apropar-nos als trastorns de l’espectre
autista o TEA des d’una perspectiva propera i de caràcter poètic i metafòric.
Els dos contes que componen aquest projecte se centren en dues perspectives poc tractades fins ara: la dels progenitors amb un fill amb TEA i la
d’una nena que pateix aquest trastorn.
En aquest conte es narren algunes de les vivències dels nens i nenes amb aquests tipus de trastorns del desenvolupament i les dels seus familiars,
cosa que ens permet apropar-nos d’una forma educativa i senzilla a algunes de les dificultats i els reptes amb què conviuen tots plegats. Al final del
conte s’inclou un apartat dirigit als adults que acompanyen en la lectura, en què s’explica el projecte i s’ofereixen reflexions i activitats per tractar els
continguts amb més profunditat.

Les il·lustracions són de:
L’Òscar Sarramia, il·lustrador i director artístic d’aquest conte. Treballa en la il·lustració de diaris, revistes, contes, dibuixos animats, etc. Ha treballat
en sèries i pel·lícules, i combina tota aquesta tasca amb la docència (www.oscarsarramia.com).
L’Alicia Rodríguez, la Laura Pérez, la Marina Luque, la Raquel Galobart i en Sergi Lapuerta, il·lustradors en formació del segon curs del Cicle de
Grau Superior d’Il·lustració de l’Escola d’ART La Industrial de Barcelona. Cada il·lustrador ha tingut llibertat per fer la seva interpretació de les
làmines que se li demanaven, però el conte manté una línia de continuïtat entre els diferents estils gràcies a la direcció artística.
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