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El fluorescent 
de colors



Àmbit: DIMENSIÓ INTERIOR Subàmbit: Energia

Etapa: Secundària   Cicle: Durada: 15 '

Competències emocionals:

Paraules clau: colors, energia, ..

TÍTOL: El fluorescent de colors

Desenvolupament de l'activitat

1.-Estirats a terra en un aïllant o asseguts a la cadira en posició per respirar. Esquena  
ben posada i les mans damunt les cames, esquena recta.
 
2.- Fem 3 inspiracions profundes. Tanquem els ulls i després continuem amb respiracions 
conscients, unes 10. Recordam: deixem anar la mandíbula, moure el cap suaument per 
relaxar, ...
 
3.- El professor comença a parlar amb veu suau: 
“Som un fluorescent de colors (ens poden inventar que som una cuca de llum...o el que 
volguem), tenim el cap de color blau-violeta, amb molta llum, els braços i les mans de 
color verd, el cos de color taronja-vermell, cames i peus de color groc. (Els colors els 
podem canviar, simplement ha de notar i prendre consciència de totes les parts del cos).
Mica en mica notem que la llum groga dels peus i les cames va perdent intensitat, i  
sembla que ens pesen més i després els braços i les mans van apagant el seu verd i ens 
pesen més, i notem com el vermell-taronja del tronc va perdent color i poc a poc es va 
apagant i finalment el cap cada cop té un blau-violeta més  tènue fins que el fluorescent 
s’apaga del tot. Tolt el  fluorescent  ha  anat  fent  la llum més suau fins a apagar-se del 
tot.”
 
4.- Romandrem un moment en silenci i després comencem encenent a poc a poc cada 
part del cos, i donant la intensitat que volem,  a braços, mans, peus, cames, tronc, cap.. . 
fins i tot podem anar dient com sentim que les diferents parts del cos es  tornen a moure,  
suaument. Fins que el fluorescent està il·luminat del tot i carregat d’energia. 

5. Cadascú al seu ritme, quan pot, va obrint els ulls. 
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