
 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

     
 

 

Juguem amb quatre colors 

 
Descripció de la proposta 
El teorema dels quatre colors, que diu que qualsevol mapa es pot pintar com a molt amb quatre 
colors sense que dues regions que comparteixen frontera en tinguin el mateix, és conegut per ser 
un problema de fàcil plantejament i que va tenir una resolució costosa i discutida, ja que va ser el 
primer  teorema que es va resoldre amb l'ajuda informàtica. 
 
Us proposem alguns jocs i problemes al voltant d'aquest teorema i que es poden proposar tan  a 
primària com a secundària. 
 
Propostes de desenvolupament 
 
 Pintar mapes. Una forma de familiaritzar-se amb el problema és intentar pintar algun mapa real 
utilitzant, com a molt, quatre colors. Per exemple un mapa comarcal de Catalunya. Una bona 
opció és utilitzar una imatge digital i pintar-la amb algun programa com el Paint,  ja que ens 
permet fer i desfer amb facilitat. 

Es pot posar com a repte afegit fer servir el quart color la mínima quantitat possible de vegades. 
Per fer-ho abans cal localitzar les comarques que necessàriament han de tenir un quart color. 

 El joc dels quatre colors. És un joc per a dues persones. Entre totes dues pinten un mapa 
inventat acordant abans una quantitat màxima de regions. Es posen els quatre colors a la taula i 
després cada jugador pinta, alternativament, una regió del color que vulgui, amb la norma 
coneguda de que dues regions que comparteixen frontera no poden tenir el mateix color. Perd qui 
no pot pintar una regió seguint la norma, és a dir, la que necessitaria un cinquè color. Cal aclarir 
que dues regions que comparteixen només un vèrtex es considera que no comparteixen frontera. 
(Als enllaços trobareu una variant per jugar en línia en que guanya qui pinta una àrea més gran) 

 
 Flood-fill. És una miniaplicació feta amb flash que ens va presentant mapes per pintar 
progressivament més difícils. És una bona i entretinguda opció perquè l'alumnat jugui en línia. 
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 Plantejar problemes: 

o Exemple 1: dibuixar mapes de quatre regions que necessitin dos, tres i quatre 
colors. 

o Exemple 2: pintar un mapa complex 

 
 Exemple 3: inventar mapes que només necessitin dos colors. Després podem transformar 

un d’aquests mapes en un altre que en necessiti tres afegint el mínim nombre de línies. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
És una activitat es pot adaptar, segons les qüestions que es proposin, a moltes etapes educatives, 
des de l’educació infantil i primària fins a l’ESO. 

 

Enllaços 

 El joc dels quatre colors per jugar en línia: http://goo.gl/wDLpKf  
 Flood-fill: http://goo.gl/8JIwvz  
 “Mapa complex” interactiu: http://goo.gl/uqSFAL    

 
Per saber-ne més... 

 Viquipèdia: el teorema dels quatre colors: http://goo.gl/M8UCpt  
 Dame cuatro colores y pintaré el mundo (Bloc Mati y sus mateaventuras de Clara Grima): 

http://goo.gl/WH0qMe  
 ¿Por qué solo cuatro colores? (Ampliació de la propia Clara Grima sobre conte anterior): 

http://goo.gl/4GDVpe  
 El teorema de los cuatro colores: la teoría de grafos al servicio del coloreado de mapas 

(Bloc Gaussianos): http://goo.gl/Vxr4w0 
 
 
Documents adjunts 

 Catalunya en quatre colors (mapa comarcal per imprimir i pintar) 
 Catalunya en quatre colors (imatge per pintar amb algun programa de tractament d’imatges) 
 Mapa complex (mapa per imprimir i pintar) 
 Solucionari de les propostes 
 


