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LA REVISTA DEL SPL
SERVEI PRELABORAL AMPOSTA

RECOMANACIÓ SERIE
Si t'agraden series amb personatges realistes en
profunditat amb una història intensa i línies
argumentals intrigants, Succession és per a tu.
Els personatges són el més interessant de tota de la
sèrie. El meu personatge preferit és el germà petit
Roman Roy.

Sinopsi: Succession compta les tribulacions de la família Roy – Logan
Roy i els seus quatre fills – que controlen un dels majors
conglomerats de mitjans audiovisuals i entreteniment del món. La
sèrie rastreja les seves vides mentre contemplen el que els oferirà el
futur una vegada que el patriarca de la família abandoni la
companyia.
Es pot veure a HBO Max.

Victòria

CONEIXEM UNA MICA MÉS DE...
Em dic Eli Fabuel i sóc la monitora del Servei Prelaboral
d'Amposta des de l'any 2018. Quan vaig estudiar el CFGS
estava molt motivada, ja que de ben petita ja m'agradava
ajudar a la gent fins que es va convertir amb la meva
vocació.
Per mi poder acompanyar a les persones usuàries del servei és una
gran satisfacció i em sento molt realitzada, jo aporto i ells i elles
m'aporten.

Victòria

En el meu temps lliure faig moltes coses, però sense dubte el hobby
que més m'agrada i m'allibera és jugar a Pàdel.

DISCAPACITATS

ESPAI PSICOEDUCATIU

Alguns cops, en el món laboral, els discapacitats ens trobem
discriminats.
Fa molts anys, que em van diagnosticar una malaltia mental, i he arribat
a la conclusió, que a part de fer feines protegides també podem fer
perfectament feines ordinàries.

Ansietat
Em passarà alguna cosa
horrible, crec que és un
infart!!

Desencadenant

Perill
Tots tenim algunes vegades problemes a les feines. Però quan dic
tothom és tothom, i tot es pot solucionar, és a dir, es pot aconseguir una
solució per a qualsevol dificultat. Conclusió final, PODEM I VOLEM
treballar, i volem estar inserits en el món laboral.

Manel

Ansietat

Interpretació

RECEPTA DE PASTA
ESPAGUETIS CARBONARA

Simptomes corporals

Ingredients: Espaguetis, nata per cuinar, bacon,
ceba, 1 rovell d'ou i formatge parmesà.

Respiració accelerada
Taquicardia
Sensació de falta d'aire
Mareig
Formigueig a les extremitats

Preparació: Bullir els espaguetis (al dente), mentrestant, es preparà un
bol de nata per cuinar, el rovell d'un ou i una cullerada de formatge
parmesà i remenem.

Pensaments irracionals
En una paella posem ceba tallada en daus petits i la sofregim juntament
amb el bacon. Per muntar el plat, posem els espaguetis a la paella i ho
mesclem tot, fiquem la nata reservada i movem durant dos minuts i ja
està llest per servir!

Jose

No ho puc controlar
Què pensaran de mi
Tothom m'està mirant
Per què a mi?!
Sóc debil!

Hiperventilació

