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 CONCURS DE PREDICCIÓ AVAPRED 2016 

MOTIVACIÓ 

Durant l’any passat l’Associació Valenciana de Meteorologia va celebrar la tercera edició de 

l’únic concurs de predicció meteorològica del nostre territori, l’Avapred. L’edició va ser 

un èxit i en 2016 tindrà lloc la quarta edició del concurs, però amb algunes 

modificacions de les bases, incloent algunes novetats i més premis. La raó fonamental 

del concurs Avapred és impulsar el coneixement de la meteorologia i la climatologia del 

nostre territori, amb la varietat que la caracteritza a causa de diversos factors 

geogràfics (orografia, distancia al mar, altitud...). Amb una vessant clarament lúdica i a 

mode de concurs, Avapred pretén formar als aficionats valencians en les peculiaritats 

del clima del nostre territori. 

BASES DE L’AVAPRED 

1. Duració i etapes 

El concurs tindrà una duració anual i 16 etapes, dividides en dos fases o parts: una la primera 

de meitat de 2016 (entre febrer-maig) amb 8 etapes i l’altra la segona meitat de l’any (entre 

setembre-desembre) amb 8 etapes. A més a més, abans de l’inici de cadascuna de les parts es 

farà una primera etapa de prova (no obligatòria, la seua puntuació no comptarà) simplement 

per a familiaritzar-se amb el funcionament del concurs i amb les estacions meteorològiques 

que participen al mateix. Entre les dues parts del concurs hi haurà 3 mesos de descans que es 

correspondran als mesos de juny, juliol i agost. 

Cadascuna de les fases de concurs compta amb 5 premis per als 5 concursants que tinguen 

més puntuació (el Sistema de Puntuació s’explica detalladament al Punt 6 de les bases), amb 

un premi final per al guanyador global de l’Avapred 2016 i altre premi per sorteig per als 

participants no premiats. 

A finals de gener de 2016 s’obri un primer termini d’inscripció per a participar al concurs. A 

principis d’agost s’obrirà un nou termini d’inscripció per tal de facilitar l’entrada de més 

participants per a la segona fase del concurs. 

Calendari d’etapes 

A continuació detallem el calendari d’etapes de les dues parts del concurs. Generalment es fa 

una etapa cada 2 setmanes, en caps de setmana no consecutius. La novetat d’enguany és que 

des de l’inici del concurs totes les etapes queden fixades i prèviament establertes, partint de la 

data d’inici consensuada al fòrum d’Avamet (20-21 de febrer), i que ambdues parts de concurs 

tindran el mateix nombre d’etapes (8); altra novetat és que s’ha decidit, per a facilitar la 

màxima participació de la gent, que no es farà etapa en els caps de setmanes festius com els 

de Falles o Pasqua, així com en juny (època d’exàmens per a molts estudiants). 
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1ª part del concurs (8 etapes): 

 Etapa de prova: 13-14 febrer 

 1ª Etapa: 20-21 febrer 

 2ª Etapa: 5-6 març 

 3ª Etapa: 12-13 març 

 4ª Etapa: 2-3 abril 

 5ª Etapa: 16-17 abril 

 6ª Etapa: 30 abril - 1 maig 

 7ª Etapa: 14-15 maig 

 8ª Etapa: 28-29 maig 

Destacar que el 5-6 i el 12-13 de març es faran dos etapes en dos setmanes consecutives, per a 

així deixar lliures d’etapa els caps de setmana de Falles i Pasqua. 

2ª part del concurs (8 etapes): 

 Etapa de prova: 3-4 setembre 

 1ª Etapa: 10-11 setembre 

 2ª Etapa: 24-25 setembre  

 3ª Etapa: 8-9 octubre 

 4ª Etapa: 22-23 octubre 

 5ª Etapa: 5-6 novembre 

 6ª Etapa: 19-20 novembre 

 7ª Etapa: 26-27 novembre 

 8ª Etapa: 17-18 desembre 

Destacar que el 19-20 i el 26-27 de novembre es faran dos etapes en dos setmanes 

consecutives, per a així deixar lliures dos primers caps de setmana de desembre, amb dies 

festius i ponts. 

 

2. Variables a predir 

Els fenòmens que s’hauran de predir al concurs són: 

- Temperatura mínima (de tot el cap de setmana) en ºC. 

- Temperatura màxima (de tot el cap de setmana) en ºC. 

- Precipitació (de tot el cap de setmana) en mm = l/m2. 

Estos fenòmens s’hauran de preveure per a tot el cap de setmana (de les 0h del dissabte a les 

23:59h del diumenge), de manera que, per exemple, si a una estació la màxima el dissabte és 

de 15ºC i el diumenge és de 18ºC, el valor màxim del cap de setmana haurà sigut de 18ºC. Per 

a la precipitació se sumarà el valor del dissabte i del diumenge: per exemple, 5mm el dissabte 

més 10mm el diumenge sumen 15mm en total. 

Les estacions de les quals s’hauran de fer les prediccions es detallen a continuació, al Punt 3. 
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3. Les estacions 

Les estacions meteorològiques que participen a l’Avapred i sobre les quals s’hauran de fer les 

prediccions són estacions de la xarxa MXO d’Avamet: http://avamet.es/mxarxa_mxo.php  

- 3 Estacions Pròpies d’Avamet, de les que s’haurà de donar els valors extrems de 

temperatura (mínima i màxima), així com la precipitació del cap de setmana. 

- MXO: La resta d’Estacions Pròpies d’Avamet + Les Estacions dels Socis: s’hauran de 

predir els valors de temperatura mínima, temperatura màxima i major quantitat de 

precipitació, així com predir l’estació concreta que els donarà. 

NOTA: Les estacions que dintre de la MXO es troben al llistat “Entitats col·laboradores” no 

participaran en el concurs, ni seran elegibles a l’hora de fer les prediccions. 

 

Les 3 Estacions Pròpies d’Avamet que participen al concurs han sigut escollides 

democràticament a través del fòrum d’Avamet. Si vols accedir i votar les teues 3 estacions 

preferides, segueix este enllaç i registra’t al fòrum per a poder efectuar la votació: 

http://www.avamet.org/forum/index.php?topic=2901.0 

*El termini per a decidir-les acaba el 10 de febrer de 2016 a les 23:59* 

Les 3 estacions més votades i que participaran a la primera part del concurs són: 

1. Vistabella del Maestrat – Sant Joan de Penyagolosa (l’Alcalatén) 

2. Casas del Río (Utiel-Requena) 

3. La Vall d’Ebo (la Marina Alta) 

Aleshores, la resta d’estacions pròpies concursaran, junt a les dels socis, a la modalitat de la 

MXO en la que s’hauran de predir els valors extrems i les estacions que els donen. 

 

Per a la segona fase canviarem d’estacions pròpies per a afavorir un millor coneixement de 

l’entorn i donar-li més emoció al concurs, passant les 3 estacions ja esmentades a formar part 

de la categoria de la MXO. L’elecció de les estacions pròpies de la segona fase es produirà amb 

el consens dels participants del concurs, però proposem des de l’organització la següent llista: 

1. Villamalur (l’Alt Millars) 

2. Venta Gaeta (la Vall d’Ayora-Cofrentes) 

3. Bocairent – Càmping Mariola (la Vall d’Albaida) 

 

http://avamet.es/mxarxa_mxo.php
http://www.avamet.org/forum/index.php?topic=2901.0
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4. Els concursants  

Qualsevol persona pot participar a l’Avapred, siga sòcia o no de l’associació Avamet. 

T’agradaria participar en Avapred? Si vols participar, envia un correu electrònic al compte 

corporatiu del concurs (avapred@avamet.org), indicant el teu nom i cognoms, i se te facilitarà 

l’accés a la interfície a partir de la qual es participa, a l’apartat Avapred de la web d’Avamet: 

http://www.avamet.org/avapred_in.php 

Si volgueres participar també a un grup de missatgeria instantània (WhatsApp) que hem creat 

per a fer seguiment meteorològic durant les etapes d’Avapred, indica’ns també el teu telèfon 

mòbil! 

5. Tasques dels concursants 

La tasca bàsicament consisteix en emplenar la plantilla que es posarà a la disposició de 

cadascun dels participants en cada etapa a la web de l’Avapred. De forma desglossada: 

I. Pronosticar els valors de la temperatura mínima, temperatura màxima i precipitació 

total, de tot el cap de setmana, de cadascuna de les 3 Estacions Pròpies d’Avamet que 

participen al concurs: s’haurà de donar amb precisió d’un decimal (per exemple, 

mínima 5,4ºC, màxima 18,5ºC i precipitació 8,4mm). 

II. Pronosticar les estacions de la MeteoXarxa Online (sense contar les 3 Estacions Pròpies 

d’Avamet escollides, ni les Estacions d’Entitats Col·laboradores, com s’ha explicat al 

Punt 3 de les Bases) que enregistraran els valors extrems per a cadascuna de les 

variables meteorològiques establertes (mínima, màxima i precipitació), a més de 

tractar d’encertar el valor exacte que s’enregistrarà: s’haurà de donar amb precisió 

d’un decimal. 

III. Emplenar la plantilla de l’Avapred, donant els valors requerits als punts I i II, abans de 

les 00h (hora local) del dissabte. És a dir, com a molt tard es pot enviar la predicció a 

les 23:59h del divendres previ a cada etapa. 

 

NOTA 1: La interfície de l’Avapred permet guardar les prediccions amb antelació (fins i tot uns 

dies abans de l’etapa) i poder canviar-les totes les vegades que es vulga, abans de tancar-se 

definitivament la recepció de les previsions a les 0h del dissabte. Recomanem als concursants 

no esperar als últims minuts de divendres per a enviar la predicció, per si hi ha algun problema 

amb internet i no s’arriba a temps. El més senzill és fer primer una predicció, deixar-la 

guardada i a partir d’ahí, si es considera oportú, anar canviant-la. Així t’assegures que la teua 

predicció arribarà i no hi haurà cap problema. 

NOTA 2: En cas de no donar la predicció a temps, la participació en el concurs no es vorà 

compromesa i es podrà seguir participant sense cap problema, però eixa etapa es quedarà 

amb 0 punts. 

NOTA 3: Per a no penalitzar a la gent que per qualsevol circumstància puga fallar a una etapa 

de cadascuna de les fases del concurs, i per tant, facilitar que més gent puga optar als premis, 

hem introduït una novetat al concurs, explicada detalladament al Punt 6 de les Bases. Esta 

mailto:avapred@avamet.org
http://www.avamet.org/avapred_in.php
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consisteix en que cada concursant ha de descartar la seua pitjor etapa, de manera que una 

persona que no participe en una etapa (0 punts), haurà de descartar eixa etapa de les seues 

puntuacions i per tant, podrà seguir actiu en el concurs i optar als premis. 

 

6. Puntuació 
En l’Avapred es valora el grau d’encert de les prediccions meteorològiques de cadascun dels 

concursants. A continuació detallem com es calcularan les puntuacions de cadascuna de les 

etapes. La puntuació màxima que s’obtindria per etapa si s’encertara tot és de 450 punts. 

 

Puntuació de la localització de cada fenomen extrem de la MXO 

Localització de la temperatura (mínima o màxima): 

 30 punts: Encertar l’estació de la MXO on es trobe el valor més extrem. 

 20 punts: Encertar l’estació de la MXO on es trobe el segon valor més extrem. 

 10 punts: Encertar l’estació de la MXO on es trobe tercer valor més extrem. 

 *15 punts: No encertant l’estació, s’encerta el municipi on s’ha donat el valor més 

extrem. 
 

Pel fet d’haver termes municipals amb diverses estacions meteorològiques a la MXO, s’ha 

incorporat la novetat de premiar l’encert del terme on es done el valor extrem de 

temperatura, encara que no s’haja encertat l’estació, amb 15 punts. En cas de que les tres 

primeres en el rànquing foren de la mateixa població, s’atorgarà la puntuació amb el criteri 

que més beneficie al concursant. Posem un exemple de les màximes d’un cap de setmana: 

30,1ºC Villena - Finca Hnos. Cristobalicos (30 punts) 

29,7ºC Villena - La Lagunilla (20 punts) 

29,4ºC Villena - Camino San Juan (15 punts) 

28,8ºC Fontanars - Torrevellisca (0 punts) 

28,6ºC Villena - Casa Corredor (15 punts) 

28,5ºC Caudete de las Fuentes (0 punts) 

Així, si hi ha varies estacions en un mateix terme i en una d’elles es dóna la temperatura més 

extrema, les altres s’asseguren la meitat de punts. 

NOTA: Si hi ha 2 estacions a un terme i una d’elles es considera “Estació Pròpia d’Avamet que 

participa al Concurs”, no es donarà esta circumstància. Per exemple, amb l’estació de Casas 

del Río (Requena) i l’estació de la ciutat de Requena durant la primera fase del concurs. 

 

Localització de la precipitació màxima: 

 30 punts: Encertar el municipi amb estacions a la MXO on es trobe el valor més 

extrem. 

 20 punts: Encertar el municipi amb estacions a la MXO on es trobe el segon valor més 

extrem. 

 10 punts: Encertar el municipi amb estacions a la MXO on es trobe tercer valor més 

extrem. 

Com a novetat de l’edició en este apartat, en el cas de la precipitació ja no es fa mitja entre les 

estacions de cada terme, i sent conscients de la dificultat que pot suposar encertar l’estació 
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exacta que més pluja rep quan hi ha diverses estacions al terme, creem que el sistema més just 

és aquell que puntue per igual a totes les estacions del mateix terme. 

Exemple de com funciona el sistema per al cas de la pluja: 

Pluges més importants registrades durant el cap de setmana: 

35mm Pego – Ambra (30 punts) 

31mm Pego – Mostalla (30 punts) 

28mm Xàbia – Port (20 punts) 

27mm Pego – Salomona (30 punts) 

26mm Ondara (10 punts)  

23mm Xàbia – Poble (20 punts) 

22mm Forna (0 punts) 

19mm Tavernes de la Valldigna – Poble (0 punts) 

Les persones que hagen posat qualsevol estació de Pego, tindran els 30 punts assegurats a 

l’haver encertat la localitat. Els qui hagen posat Xàbia tindran 20 punts, al ser la 2ª localitat per 

ordre a la llista, i els qui hagen posat Ondara rebran 10 punts. La resta de concursants que 

hagen posat altres localitats tindran 0 punts. 

NOTA: Si hi ha 2 estacions a un terme i una d’elles es considera “Estació Pròpia d’Avamet que 

participa al Concurs”, no es donarà esta circumstància. Per exemple, amb l’estació de Casas 

del Río (Requena) i l’estació de la ciutat de Requena durant la primera fase del concurs. 

 

MOLT IMPORTANT: 
Si es considera que durant l’etapa no es registrarà precipitació a cap estació meteorològica de 

la MXO, a la plantilla de l’Avapred s’ha de deixar buida (-) la casella de l’estació que marque la 

màxima precipitació. En cas de que, efectivament, no ploga a cap estació, les puntuacions 

assignades seran les següents: 

 30 punts: S’emportaran els concursants que encerten que no ha precipitat a cap 

estació meteorològica. 

 0 punts: S’emportaran la resta de concursants que hagen posat precipitació a alguna 

estació de la MXO. 

 

NOTA: Si durant el cap de setmana es registren 0,2mm a una estació, contarà com a 

precipitació, encara que la causa de la mateixa siga el reixiu o rosada, i no la pluja o la neu. 

 

Cas d’Empat al Top de Temperatura o Precipitació 

 

En cas d’empat als Tops, s’assignarà la mateixa puntuació a les localitats que registren 

l’empat. 

Exemple d’empat en temperatures màximes: 

25,5ºC Fontanars - Torrevellisca (30 punts) 

25,5ºC Ontinyent – Santa Anna Nord (30 punts) 

25,2ºC Canals (20 punts) 

25,2ºC Anna (20 punts) 

25,1ºC Fontanars – Oest (*15 punts) (*Ha encertat la població extrema) 

24,9ºC Guadasséquies (10 punts) 
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Puntuació dels valors de la Precipitació 
 

El sistema de puntuació de la precipitació és l’anomenat “Sistema per categories amb 

intervals” i es va acordar implantar-lo a l’Avapred de 2014. Es tracta d'un sistema on hi ha 

diversos intervals de precipitació (exemple: de 4,5 a 6,4; de 6,5 a 8,4; etc.), i la puntuació que 

obtingues depén de la distancia entre l'interval que hages posat amb l'interval de precipitació 

que s'haja registrat, basant-se amb la fórmula següent: 

30-(3*(ABS(categoria real-categoria pronòstic))) 

 

La llista de categories establertes és la següent: 

Categ. Interval (mm) Categ. Interval (mm) 

1 0 0 30 100 109.9 

2 0.1 0.2 31 110.1 120 

3 0.3 0.5 32 120.1 130 

4 0.6 0.9 33 130.1 140 

5 1 1.4 34 140.1 150 

6 1.5 1.9 35 150.1 175 

7 2 2.4 36 175.1 190 

8 2.5 3.4 37 190.1 205 

9 3.5 4.4 38 205.1 220 

10 4.5 6.4 39 220.1 235 

11 6.5 8.4 40 235.1 250 

12 8.5 10.4 41 320.1 350 

13 10.5 12.4 42 350.1 370 

14 12.5 14.4 43 370.1 390 

15 14.5 17.4 44 390.1 410 

16 17.5 20.4 45 410.1 430 

17 20.5 23.4 46 430.1 450 

18 23.5 27.4 47 450.1 470 

19 27.5 31.4 48 470.1 490 

20 31.5 35.4 49 490.1 510 

21 35.5 39.9 50 510.1 540 

22 40 44.9 51 540.1 570 

23 45 49.9 52 570.1 600 

24 50 59.9 53 600.1 640 

25 60 67.5 54 640.1 680 

26 67.6 75 55 680.1 720 

27 75.1 82.5 56 720.1 760 

28 82.6 89.9 57 760.1 800 

29 90 99.9 58 800 1500 
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El sistema valora l’aproximació de la predicció al valor registrat, de manera que si predius un 

valor i el real està a la mateixa categoria obtens els 30 punts, si està a 1 categoria de distància 

n’obtens 27, si està a 2 categories 24, i així successivament, com es pot observar a esta gràfica: 
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Puntuació dels valors de la Temperatura 
 

El sistema de puntuació de la temperatura es va acordar en 2015 i és una fórmula que 

depenent de la distància del valor real al valor predit, assigna una puntuació que oscil·la entre 

30 punts (el màxim, encertar) i 0 punts (anar-te’n més de 4ºC de la realitat): 

puntuació=round(exp(5-|pronostic-real|)/5,0) 
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Classificació General de l’Avapred 

En cada etapa cada concursant obtindrà una puntuació, i s’anirà sumant punts 

progressivament, de manera que a la interfície de l’Avapred hi haurà una classificació general 

amb tots els participants ordenats per posició segons la puntuació que tinguen. Els primers 5 

classificats al finalitzar cadascuna de les 2 fases del concurs seran premiats, com es detalla al 

Punt 6 de les Bases. 

 

*Novetat important: l’etapa descartada 

Com hem comentat breument amb anterioritat, enguany hem afegit un nou element que, 

després de l’experiència dels Avapred de 2013, 2014 i 2015, creem que convertirà el concurs 

en més just i facilitarà que més gent puga optar als premis. És necessari introduir esta novetat 

perquè en anteriors edicions, la gent que per qualsevol circumstància (oblit, treball, viatge, 

etc.) fallava 1 etapa, perdia ja totes les opcions de obtenir un bon resultat al concurs i, a causa 

d’això, no hi havia tanta motivació a l’hora de seguir participant. 

Per a no penalitzar a la gent que per qualsevol circumstància puga fallar a una etapa de 

cadascuna de les fases del concurs, cada concursant haurà de descartar la seua pitjor etapa 

de la fase. I això ho han de fer tots els concursants al final de cada fase de l’Avapred. 

Què vol dir això? Que si participes totes les etapes, l’etapa que t’haja pogut eixir pitjor i tingues 

menys punts, la descartes. I si per qualsevol motiu, no pots participar 1 etapa, doncs és eixa la 

que descartes. Això serà positiu per a tots, ja que qui participe totes les setmanes es veurà 

beneficiat si li ix una etapa més roïn; i qui no puga participar 1 etapa, podrà seguir optant als 

premis sense desplomar-se en la classificació. 

Així, la puntuació final de la fase seran 7 de les 8 etapes per a tots els concursants.  

 

NOTA: No s’aplicarà el mateix criteri per als “Premi ALTOCÚMULO i premi Hotel Primus”, i no 

participar en una etapa de qualsevol de les dos fases implicarà no tindre cabuda en el sorteig 

del premi a la perseverança (Altocúmulo i Primus). 
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6. Premis  

 

Enguany també augmentem els premis del concurs Avapred, afegint un 4t i 5t premi. Els 5 

primers classificats de les 2 fases seran premiats! 

 

1a Fase 

1r classificat 60€ 

2n classificat 50€ 

3r classificat 30€ 

4t classificat 15€ 

5t classificat 10€ 

 

2a Fase 

1r classificat 60€ 

2n classificat 50€ 

3r classificat 30€ 

4t classificat 15€ 

5t classificat 10€ 

  

PREMIS EXTRA 
 Guanyador Absolut de l’Avapred (suma de les puntuacions de les 2 

fases): +30€ 
 

 Premi ALTOCÚMULO: Pluviòmetre COCORAHS valorat en 52,95€.  

 Premi HOTEL PRIMUS: 2 Circuits de SPA de 80 minuts valorats en 

40€ cadascun 

Sorteig entre els participants de totes les etapes sense cap altre 

premi. Amb el premi ALTOCÚMULO tots els participants que hagen fet la predicció 

totes les setmanes i no hagen quedat entre els 5 primers classificats, entraran en el 

sorteig del pluviòmetre. Amb el premi HOTEL PRIMUS, els 2 spa es sortejaran entre els 

qui hagen participat en totes les etapes, independentment de la seua posició en la 

taula classificatòria. 

 

TOTS els premis econòmics consistiran en un val de compra a la botiga 

d’ALTOCUMULO per la quantitat del premi guanyat 
 

ALTOCÚMULO es la tenda de meteorologia de València, on pots trobar moltíssimes coses 

relacionades amb la meteorologia (llibres, instruments meteorològics, etc.). Pots vore tot el 

material de que disposa a la seua web: http://www.altocumulo.com  

 

L’Hotel Primus estrena col·laboració amb l’AVAPRED enguany i promet un relaxant spa per als 

dos afortunats concursants perseverants que guanyen el sorteig. Pots vore les instal·lacions del 

Spa ací: http://www.hotelprimusvalencia.com/ 

 

http://www.altocumulo.com/
http://www.hotelprimusvalencia.com/


 

MOLT IMPORTANT: Els premis es lliuraran a la propera Assemblea General Ordinària 

d’AVAMET de Gener de 2017, per a tots els concursants que siguen socis d’AVAMET el 

dia que s’efectue l’assemblea. 

 

 

7. Altres disposicions 
 

Per als fenòmens de temperatura mínima i màxima, si l’estació escollida com a extrem de la 

MeteoXarxa Online no donara dades durant el cap de setmana de l’etapa, ens posaríem en 

contacte amb el soci que porta eixa estació a la xarxa, per a obtindre les dades. En el cas 

extrem de que no es pogueren recuperar les dades corresponents als dies de l’etapa sols 

quedarien anul·lades les puntuacions d’aquells fenòmens en els que algun dels concursants 

haguera optat per l’estació conflictiva com a valor extrem de la MXO. 
 

Els resultats oficials de l’etapa es donaran de forma oficiosa per la web només finalitzar el 

període de concurs, és a dir, cada dilluns de matí després de finalitzar el cap de setmana que 

es realitze l’etapa. En el cas de que hi haguera problemes en donar-los en els terminis ací 

exposats es faria saber en temps i forma. 

 

NOTA: Si teniu qualsevol dubte sobre el funcionament de l’Avapred o sobre qualsevol dels 7 

punts que integren estes Bases del Concurs, envieu-nos un correu electrònic a la direcció 

següent: avapred@avamet.org 
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