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Motivació del concurs 

La raó fonamental del concurs de predicció meteorològica AVAPRED és impulsar el 

coneixement de la meteorologia i la climatologia valenciana i de la varietat que la 

caracteritza a causa de diversos factors (orografia, distància al mar, altitud...). Amb 

una vessant clarament lúdica i a mode de concurs, l’AVAPRED pretén formar als 

concursants en les peculiaritats del nostre clima, a la vegada que els permet guanyar 

premis. L’Associació Valenciana de Meteorologia va iniciar este concurs l’any 2013 i 

al 2020 se celebrarà la seua huitena edició. 

1. Duració i nombre d’etapes 

El concurs tindrà una duració anual i 10 etapes generals, dividides en dues fases: 

una la primera de meitat de 2020 (5 etapes) i l’altra la segona meitat de l’any (5 

etapes), amb 2 mesos de descans entre elles. Els concursants amb major puntuació 

disputaran una semifinal eliminatòria per a decidir els concursants finalistes. A la 

gran final, un d’ells es proclamarà guanyador absolut del concurs. Abans de l’inici de 

cada fase es farà una etapa de prova per a familiaritzar-se amb el funcionament del 

concurs i amb les estacions meteorològiques participants. 

Cadascuna de les fases compta amb premis per als concursants amb més puntuació, 

a més de premis per al guanyador global de l’AVAPRED i per als finalistes. Enguany 

se n’introdueixen nous i es mantindran els premis per sorteig per a tots els 

participants, amb la intenció de motivar la participació. Al llarg de les bases 

s’expliquen detalladament totes estes qüestions. 
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2. Calendari d’etapes de l’AVAPRED 2020 

Prèviament a l’inici del concurs les etapes queden fixades. Hi ha una etapa general 

cada 2 setmanes, en caps de setmana no consecutius. La semifinal eliminatòria i la 

gran final es disputen a finals d’any. El calendari és el següent: 

ETAPES GENERALS 

ETAPA FASE 1 FASE 2 

PROVA 2-3 mai. 2020 5-6 set. 2020 

1ª 9-10 mai. 2020 12-13 set. 2020 

2ª 23-24 mai. 2020 26-27 set. 2020 

3ª 6-7 jun. 2020 10-11 oct. 2020 

4ª 20-21 jun. 2020 24-25 oct. 2020 

5ª 4-5 jul. 2020 7-8 nov. 2020 

SEMIFINAL ELIMINATÒRIA I GRAN FINAL 

ETAPA I DATA PARTICIPANTS ESTACIONS PARTICIPANTS 

SEMIFINAL 

ELIMINATÒRIA 

(28-29 nov. 

2020) 

Els 10 primers classificats de 

cadascuna de les fases exceptuant 

els guanyadors, classificats 

automàticament per a la final 

Les 6 estacions de l’AVAPRED 2020 

decidides per l’organització del concurs, 

atenent a la dificultat de predicció i a la 

distribució territorial. 

Es comunicaran una setmana abans. 

GRAN FINAL 

(12-13 des. 

2020) 

5 participants.  

Plaça assegurada: guanyador 1ª 

fase i guanyador 2ª fase 

Resta de concursants: primers  

classificats de la semifinal 

eliminatòria fins completar les 5 

places de la final. 

Les 12 estacions participants a 

l’AVAPRED 2020 

 

3. Variables a predir 

Les variables s’hauran de predir per a tot el cap de setmana, és a dir, des de les 

00:00 hores del dissabte fins les 23:59 hores del diumenge, de manera que la 

precipitació a predir serà la suma del dissabte i del diumenge.  

VARIABLE UNITAT DE MESURA PERÍODE DE PREDICCIÓ 

Temperatura mínima ºC Tot el cap de setmana 

Temperatura màxima ºC Tot el cap de setmana 

Precipitació mm (l/m2) Tot el cap de setmana 

Ratxa màxima de vent km/h Tot el cap de setmana 

Exemple: 

VARIABLE DISSABTE DIUMENGE 
CAP DE 

SETMANA 

Temperatura mínima 2,2 ºC 5,3 ºC 2,2 ºC 

Temperatura màxima 14,3 ºC 18,9 ºC 18,9 ºC 
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Precipitació 2,6 mm 12,2 mm 14,8 mm 

Ratxa màxima de vent 61,2 km/h 53,1 km/h 61,2 km/h 

 

4. Estacions meteorològiques participants 

Les estacions que participen i sobre les quals s’hauran de fer les prediccions són 12 

estacions pròpies d’AVAMET, 6 per cada fase de concurs. Seran estacions diferents 

a cada fase per a afavorir un millor coneixement del clima i donar-li més emoció al 

concurs.  

L’elecció de les estacions ha sigut idèntica a la de l’any anterior, tractant de buscar 

que les estacions participants queden repartides territorialment i la màxima 

diversitat de comportaments meteorològics a cada fase. També hem volgut incloure 

moltes de les noves estacions pròpies i donar-los opcions a aquelles que encara no 

havien participat al concurs, deixant fora enguany a algunes estacions que havien 

participat els últims anys. Les estacions han sigut parcialment escollides per 

l’organització del concurs AVAPRED buscant la major diversitat de fenòmens a predir 

en cada fase, però donant l’última paraula als participants per a que pogueren 

escollir entre unes o altres estacions mitjançant votacions al fil del fòrum d’AVAMET 

que es va habilitar: https://www.avamet.org/forum/index.php?topic=3371.0. 

 

ESTACIONS PARTICIPANTS A LA FASE 1 DE L’AVAPRED 2020 

 MUNICIPI UBICACIÓ COMARCA 

1 
Vistabella del 

Maestrat 

Sant Joan de 

Penyagolosa 
L’Alcalatén 

2 Torás  L’Alt Palància 

3 Ayora San Benito La Vall d’Aiora-Cofrents 

4 Bicorp Los Botijos La Canal de Navarrés 

5 La Vall de Laguar Benimaurell La Marina Alta 

6 Alacant L’Illa de Tabarca L’Alacantí 
 

ESTACIONS PARTICIPANTS A LA FASE 2 DE L’AVAPRED 2020 

 MUNICIPI UBICACIÓ COMARCA 

1 Sorita  Els Ports 

2 Cirat  L’Alt Millars 

3 Requena Casas del Río La Plana d’Utiel-Requena 

4 
La Barraca d’Aigües 

Vives 
 La Ribera Alta 

5 Castell de Castells  La Marina Alta 

6 El Pinós El Rodriguillo El Vinalopó Mitjà 

https://www.avamet.org/forum/index.php?topic=3371.0
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NOTA: En cas que alguna de les estacions escollides finalment no puga participar a 

alguna de les fases, es canviarà l’estació per una altra i s’avisarà prèviament a tots 

els participants del canvi d’estació. 

5. Inscripció dels concursants 

 PREGUNTA RESPOSTA 

1 

Qui pot 

participar a 

l’AVAPRED? 

Qualsevol persona, siga o no sòcia d’AVAMET. Una mateixa persona 

només pot participar amb un compte d’usuari. Participar amb més 

comptes d’usuari suposaria la desqualificació del concurs. 

2 
Com puc 

participar? 

JA TINC USUARI I CONTRASENYA A LA WEB  D’AVAMET 

Accedeix amb el teu usuari i contrasenya a l’apartat AVAPRED i 

participa: http://www.AVAMET.org/AVAPRED_in.php. 

 

ENCARA NO TINC USUARI I CONTRASENYA A LA WEB  D’AVAMET 

Envia un correu electrònic al compte corporatiu d’AVAMET 

(info@AVAMET.org), indicant el teu nom i cognoms i se’t facilitarà un 

nom d’usuari i una contrasenya per a l’accés a la interfície on es 

participa:  http://www.AVAMET.org/AVAPRED_in.php. 
 

Per als nous participants que encara no disposen d’usuari i contrasenya a la web 

d’AVAMET s’obri un període d’inscripció al concurs perquè puguen comunicar per 

correu electrònic la seua intenció de participar i se’ls puga donar l’accés, podent-ho 

sol·licitar com a màxim 6 hores abans de l’inici cada Etapa 1 de fase: 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ PER A NOUS PARTICIPANTS 

 DATA D’INICI ÚLTIM DIA I HORA 

FASE 1 Abril del 2020 8 mai. 2020 18h 

FASE 2 Agost del 2020 11 set. 2020 18h 

 

GRUP DE WHATSAPP 

Existeix un grup de missatgeria 

instantània (WhatsApp) creat per a 

comunicar qualsevol notícia important 

sobre el concurs i per a fer seguiment 

meteorològic durant les etapes de 

l’AVAPRED. Tot participant que vulga 

formar part del grup ha d’enviar un 

missatge a info@AVAMET.org informant 

de la seua intenció d’entrar al grup. És 

molt divertit fer seguiment de l’AVAPRED amb altres persones aficionades a la 

meteorologia que també participen al concurs! A més allí es comunicaran totes les 

novetats sobre el concurs, obertura de noves etapes, etc. 

El seguiment de les dades en temps real de les estacions es pot fer des de la xarxa 

MXO d’AVAMET: https://www.avamet.org/mxo-mxo.php. A partir de la MXO es poden 

http://www.avamet.org/AVAPRED_in.php
mailto:info@AVAMET.org
http://www.avamet.org/AVAPRED_in.php
mailto:info@AVAMET.org
https://www.avamet.org/mxo-mxo.php
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consultar les dades detallades de les estacions (gràfics, històrics...) que poden ajudar 

als participants a fer les seues prediccions. 

 

6. Tasques dels concursants 

TASCA PRINCIPAL COM REALITZAR-LA 

Pronosticar els valors per al cap 

de setmana de cadascuna de les 

6 estacions pròpies d’AVAMET 

que participen a la fase, per a les 

següents variables: 

 

a. Temperatura mínima 

b. Temperatura màxima 

c. Precipitació total 

d. Ratxa màxima de vent 

 

EMPLENAR LA PLANTILLA que es posarà a la 

disposició de cadascun dels participants en 

cada etapa a l’apartat web de l’AVAPRED.  

PRECISIÓ: en temperatura, precipitació i vent 

es requereix precisió d’un decimal. 

Per exemple: 

- Temperatura mínima: 0,6 

- Temperatura màxima: 17,8 

- Precipitació: 22,4 

- Ratxa màxima de vent: 55,5 

IMPORTANT: A la web només es poden 

introduir valors, NO les seues unitats (ºC, mm 

o km/h). 

Exemple de com és la plantilla que s’ha d’omplir a la web per a participar. El decimal es 

pot posar tant amb un punt (per exemple 5.8) com amb una coma (per exemple 5,8): 

 

 
PERÍODE PER A ENVIAR LA PREDICCIÓ 

Els valors s’hauran d’enviar a través de la plataforma web abans de les 00h (hora local) 

del dissabte, polsant en Validar pronòstic. És a dir, com a molt tard es pot enviar la 

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

IMPORTANT: la plataforma web de l’AVAPRED permet guardar les prediccions amb 

antelació des del moment que s’obri l’etapa (el dimecres previ al cap de setmana de 

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

definitivament la recepció de les previsions a les 0:00h del dissabte.  
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RECOMANEM als concursants no esperar als últims minuts de divendres per a enviar la 

predicció, per si hi ha algun problema amb la connexió a internet i no s’arriba a temps. 

El més senzill és fer primer una predicció, deixar-la guardada i, si es considera oportú, 

anar modificant-la. Així segur que no hi haurà cap problema. 

 

QUÈ OCORRE SI NO PARTICIPE A UNA ETAPA O SI NO ENVIE LA PREDICCIÓ A 

TEMPS? 

En cas de no enviar la predicció o de no arribar a temps, la participació en el concurs no 

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

es quedarà amb 0 punts. 

SOLUCIÓ: L’ETAPA DESCARTADA 

Per a no penalitzar als participants que per qualsevol circumstància puguen fallar una 

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

als premis, mantenim una de les novetats del concurs de 2016, explicada detalladament 

al Punt 8.1. de les Bases. Consisteix en que al finalitzar cada fase es descartarà 

automàticament la pitjor etapa de cada concursant, de manera que una persona que no 

participe a 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 de la classificació general. 
 

7. Puntuació 

L’AVAPRED valora el grau d’encert de les prediccions meteorològiques de cadascun 

dels concursants. A continuació detallem com es calculen les puntuacions de 

cadascuna de les variables a predir. La puntuació màxima que s’obtindria per etapa 

si s’encertara tot és de 1200 punts, sent la puntuació màxima per estació de 200 

punts (50 T. mínima, 50 T. màxima, 50 Precipitació i 50 Ratxa màxima de vent). 

A) Puntuació dels valors de temperatura 

El sistema de puntuació de la temperatura es manté dels anys anteriors i és una 

fórmula que, depenent de la distància del valor real al valor predit, assigna una 

puntuació que oscil·la entre 50 punts (el màxim, encertar el valor amb una precisió 

decimal) i 0 punts (el valor previst està a més de 5ºC del valor real). 

Puntuació = 50 - [abs. (pronòstic - real) * 10] 

Per exemple, si un concursant prediu una temperatura de 12,5ºC i en realitat es 

registren 13,4ºC, la diferència és de 0,9ºC i, per tant, obtindrà 41 punts en esta 

variable. 

B) Puntuació dels valors de precipitació i vent 

El sistema de puntuació de la precipitació i el vent és l’anomenat “Sistema per 

categories amb intervals” i es va acordar implantar-lo a l’AVAPRED de 2014 per a la 

precipitació i a l’AVAPRED de 2018 per al vent. Es tracta d'un sistema on hi ha 

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

la puntuació que s’obté depén de la distància entre l'interval on se situa el valor 

previst i l’interval del valor registrat, basant-se en esta fórmula: 
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Round (50 - (3,33 * (ABS (categoria real - categoria pronòstic)))) 

La llista de categories establertes (i els seus intervals) és la següent: 

CATEGORIES I INTERVALS PER A LA PUNTUACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ 

CAT. INT. (mm) CAT. INT. (mm) CAT. INT. (mm) CAT. INT. (mm) 

1 0,0 0,0 16 17,5 20,4 31 110,0 119,9 46 400,0 439,9 

2 0,1 0,2 17 20,5 23,4 32 120,0 129,9 47 440,0 479,9 

3 0,3 0,5 18 23,5 27,4 33 130,0 139,9 48 480,0 519,9 

4 0,6 0,9 19 27,5 31,4 34 140,0 149,9 49 520,0 559,9 

5 1,0 1,4 20 31,5 35,4 35 150,0 164,9 50 560,0 599,9 

6 1,5 1,9 21 35,5 39,9 36 165,0 179,9 51 600,0 649,9 

7 2,0 2,4 22 40,0 44,9 37 180,0 194,9 52 650,0 699,9 

8 2,5 3,4 23 45,0 49,9 38 195,0 209,9 53 700,0 749,9 

9 3,5 4,4 24 50,0 57,4 39 210,0 229,9 54 750,0 799,9 

10 4,5 6,4 25 57,5 64,9 40 230,0 249,9 55 800,0 849,9 

11 6,5 8,4 26 65,0 72,4 41 250,0 269,9 56 850,0 899,9 

12 8,5 10,4 27 72,5 79,9 42 270,0 299,9 57 900,0 999,9 

13 10,5 12,4 28 80,0 89,9 43 300,0 329,9 58 1000 1500 

14 12,5 14,4 29 90,0 99,9 44 330,0 359,9 

15 14,5 17,4 30 100,0 109,9 45 360,0 399,9 

 

CATEGORIES I INTERVALS PER A LA PUNTUACIÓ DEL VENT 

CAT. INT. (km/h) CAT. INT. (km/h) CAT. INT. (km/h) CAT. INT. (km/h) 

1 0,0 5,0 14 32,1 34,0 27 62,1 65,0 40 108,1 112,0 

2 5,1 8,0 15 34,1 36,0 28 65,1 68,0 41 112,1 116,0 

3 8,1 11,0 16 36,1 38,0 29 68,1 71,0 42 116,1 120,0 

4 11,1 14,0 17 38,1 40,0 30 71,1 74,0 43 120,1 125,0 

5 14,1 16,0 18 40,1 42,0 31 74,1 77,0 44 125,1 130,0 

6 16,1 18,0 19 42,1 44,0 32 77,1 80,0 45 130,1 140,0 

7 18,1 20,0 20 44,1 46,0 33 80,1 84,0 46 140,1 150,0 

8 20,1 22,0 21 46,1 48,0 34 84,1 88,0 47 150,1 160,0 

9 22,1 24,0 22 48,1 50,0 35 88,1 92,0 48 160,1 170,0 

10 24,1 26,0 23 50,1 53,0 36 92,1 96,0 49 170,1 180,0 

11 26,1 28,0 24 53,1 56,0 37 96,1 100,0 50 180,1 190,0 

12 28,1 30,0 25 56,1 59,0 38 100,1 104,0 51 190,1 200,0 

13 30,1 32,0 26 59,1 62,0 39 104,1 108,0 52 200,1 300,0 
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C) Puntuació: Altres circumstàncies 

C.1.) Estació meteorològica offline 

En cas que una estació meteorològica participant es trobe offline i no aparega a la 

web d’AVAMET per problemes amb l’internet o amb l’ordinador que transmet les 

dades, en principi i si l’organització no anuncia el contrari a través del grup de 

WhatsApp, eixa estació sí que participarà a l’etapa i s’haurà de fer la predicció per a 

ella. 

Una vegada torne a estar en funcionament a la MXO, es procedirà a recuperar les 

dades mitjançant el datalogger de l’estació, un aparell que s’encarrega 

d’emmagatzemar-les totes encara que l’estació no estiga emetent-les a través 

d’internet. Així doncs, es tractarà de donar les puntuacions finals de l’etapa amb la 

major brevetat possible. 

C.2.) Estació meteorològica avariada 

No és una circumstància habitual, però en cas que es done una avaria a una estació 

o a algun dels seus sensors, fet que pot implicar que l’estació no emeta dades o que 

estes siguen incorrectes, es prendran les següents mesures: 

 Avaria sense solució a mitjà-llarg termini: si l’estació sofreix una avaria important 

i l’organització del concurs, en contacte amb el Grup de Manteniment d’AVAMET, 

determina que no podrà ser solucionada a curt termini, l’estació meteorològica 

participant podria ser substituïda per una altra. Eixe fet seria comunicat als 

participants amb la major brevetat possible a través de la interfície de l’AVAPRED 

i del grup de WhatsApp del concurs. I només es donaria eixa circumstància amb 

una antelació superior als 3 dies respecte a la propera etapa, per a garantir que 
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els participants puguen conéixer amb anterioritat el canvi d’estació i ho tinguen 

en compte a l’hora de preparar les prediccions. 

 Avaria amb solució a curt termini / Avaria poc abans o durant l’etapa: si l’estació 

sofreix una avaria que es puga solucionar amb rapidesa o una avaria poc abans 

o durant el transcurs d’una etapa, es podran donar dues circumstàncies: 

1. Etapa no començada: es comunicarà als participants que no cal que realitzen 

la predicció per a eixa estació en concret o per a alguns dels seus paràmetres 

(per exemple, si s’ha espatllat només el sensor de temperatura no caldrà fer 

la predicció de temperatures, però sí les altres), amb la major brevetat 

possible a través de la interfície de l’AVAPRED i del grup de WhatsApp. Si 

alguns concursants ja l’han realitzada no hi ha problema, ja que igualment 

s’invalidaria la predicció. 

2. Etapa en transcurs: si el problema ocorre quan l’etapa ja ha començat 

l’organització del concurs comunicarà als participants el problema existent, 

amb la major brevetat possible a través de la interfície de l’AVAPRED i del grup 

de WhatsApp del concurs, i s’invalidarien totes les prediccions per a l’estació 

o els paràmetres afectats. 

En este cas, l’organització del concurs haurà de decidir quines variables de l’estació 

s’invaliden segons quina siga l’avaria, podent ser només una variable (per exemple, 

el vent) o podent ser totes les variables si l’avaria és general. 

Càlcul de la puntuació dels concursants per a una estació avariada 

Tenint en compte les circumstàncies anteriorment descrites i relacionades amb una 

avaria d’una estació meteorològica que no implique el canvi de l’estació participant, 

s’hauran de calcular unes puntuacions dels concursants per a l’estació avariada. El 

motiu es deu a que totes les etapes han de tindre una màxima puntuació possible 

de 1200 punts perquè les dues fases del concurs tinguen la mateixa puntuació 

màxima total.  

El sistema per a calcular estes puntuacions serà estàndard per a tots els participants, 

de la següent manera: 

 Avaria general: amb una avaria de tots els sensors de l’estació, la puntuació 

de cada participant per a eixa estació avariada serà una mitjana de les 

puntuacions de les altres 5 estacions participants. Per exemple, si un 

concursant obté a les altres estacions 126, 192, 143, 131 i 188 punts, la 

puntuació de la sisena estació serà de 156 punts. 

 Avaria parcial: si només s’avaria un o dos sensors i els altres funcionen 

correctament, la puntuació de l’estació es calcularà de la següent manera: 

per als sensors de l’estació que funcionen correctament es calcularà seguint 

les fórmules habituals de les puntuacions (Punt 7 de les bases de l’AVAPRED). 

Per als sensors de l’estació que funcionen incorrectament es realitzarà una 

mitjana de les puntuacions d’eixa variable obtingudes a les altres 5 estacions 

participants. Per exemple, si el problema està al sensor de vent i el concursant 

ha obtingut a eixe paràmetre 43, 40, 50, 33 i 40 punts a les altres estacions, 

obtindrà 41 punts per al vent de l’estació amb el sensor de vent avariat. 
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NOTA: Més d’una estació participant avariada alhora (circumstància excepcional que 

no s’ha donat mai en set edicions): si foren 2 es calcularia la puntuació en base a la 

mitjana de les puntuacions de les altres 4 estacions. Si foren 3 o més estacions, 

l’organització del concurs podria ajornar l’etapa. 

C.3.) Correccions pluviomètriques 

Les dades de precipitació de les estacions són susceptibles a ser corregides després 

de la finalització de cada etapa. Esta tasca la desenvolupa el Grup de Manteniment 

d’AVAMET a partir de les dades facilitades pels observadors manuals de pluviometria 

de cadascuna de les estacions, que aporten regularment les dades mesurades pels 

pluviòmetres manuals homologats instal·lats a les estacions pròpies d’AVAMET amb 

la finalitat de tindre sèries de precipitació homogènies, ja que els pluviòmetres 

automàtics a vegades es descalibren i poden registrar valors inferiors o superiors als 

mesurats amb els pluviòmetres manuals homologats. 

D) Resultats de l’etapa 

A la interfície de l’AVAPRED es podran anar seguint els resultats provisionals de cada 

etapa a mesura que es vaja desenvolupant i els registres vagen canviant. Els 

resultats finals es donaran els dilluns després de cada etapa, tot i que seran resultats 

provisionals i podrien variar: per exemple, en cas que es quede offline alguna estació 

i no es puguen recuperar les dades fins uns dies després o en cas que siga necessari 

que es corregisquen les dades de la precipitació dels pluviòmetres automàtics amb 

la precipitació enregistrada pels pluviòmetres manuals homologats. Una vegada 

revisades totes les dades emmagatzemades, es procedirà a donar els resultats 

oficials, situació que podria realitzar-se uns dies després de la finalització de l’etapa. 
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8. Classificació General de l’AVAPRED 

En cadascuna de les etapes cada concursant obté una puntuació i va sumant punts 

progressivament, de manera que a la interfície de l’AVAPRED hi ha una classificació 

general amb tots els participants ordenats per posició segons la puntuació que 

tinguen. Exemple de la classificació general de l’AVAPRED (top 10 de la classificació 

de la Fase 2 del 2018 i pòdium de la Fase 2 del 2018): 

 

 

 

 

8.1. L’etapa descartada 

Com s’ha explicat amb anterioritat de forma breu, al 2016 es va afegir un element 

anomenat “l’etapa descartada” perquè es va considerar que facilitava que més 

participants pugueren optar als premis i evitava la desmotivació a l’hora de seguir 

participant d’aquells concursants que per qualsevol circumstància (oblit, treball, 

viatge, etc.) no podien enviar la predicció d’alguna etapa.  

Per a no penalitzar la possible absència durant una etapa, una vegada acabada 

cadascuna de les fases del concurs, a cada concursant se li descartarà 
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automàticament la seua pitjor etapa de la fase. Així, als concursants que participen 

a totes les etapes se’ls descartarà l’etapa que els haja eixit pitjor i tinguen menys 

punts, i als que no hagen participat una etapa se’ls descartarà eixa etapa. Això és 

positiu per a tots, ja que qui participe totes les etapes es veurà beneficiat si li ix una 

pitjor etapa; i qui no puga participar una etapa podrà seguir optant als premis de les 

prediccions sense desplomar-se en la classificació. Així, la puntuació final de cada 

fase seran 4 de les 5 etapes per a tots els concursants. Exemple: 

PARTICIPANTS E1 E2 E3 E4 E5 TOTAL ET. D. FINAL 

P1 987 788 1003 1104 944 4826 (2n) -788 4038 (3r) 

P2 1123 895 1105 0 1022 3891 (3r) -0 4145 (2n) 

P3 1022 764 1054 1123 985 4948 (1r) -764 4184 (1r) 

P4 884 0 768 884 785 3321 (4t) -0 3321 (4t) 

P5 1023 1094 0 0 1020 3137 (5é) -0 3137 (5é) 

Com es pot observar a l’exemple, el participant P2, que ha fet un gran concurs però 

no ha pogut participar una etapa, no es veu perjudicat per este fet i pot optar a tindre 

millors premis per la seua classificació. 

IMPORTANT: els concursants que fallen 1 etapa es podran veure beneficiats amb 

l’etapa descartada però no podran optar a cap dels Premis a la Regularitat, atorgats 

només a aquells concursants que participen a totes les etapes generals de les dues 

fases. 

 

8.2. Ajust de la puntuació final de cada etapa a la 

dificultat de la mateixa 

Es tracta d’una novetat de l’AVAPRED 2020 acordada pels participants del concurs 

per tractar de fer més just el sistema de puntuacions. Al llarg dels últims anys s’havia 

observat com les etapes de molt difícil predicció, que requereixen un major esforç 

per a preparar-les, acabaven sent descartades massivament per tots o quasi tots els 

participants perquè eren les que menor puntuació s’obtenia, fins i tot sent 

descartades pels participants que a pesar de la dificultat havien fet molt bona etapa 

i havien quedat en les primeres posicions. Com a resultat, això desmotivava a fer 

prediccions quan la situació meteorològica era més complicada de predir, ja que els 

concursants intuïen que seria l’etapa que descartarien. 

Per a solucionar el problema i, amb la finalitat de valorar totes les etapes per igual i 

de valorar també l’esforç dels concursants que hagen quedat en les primeres 

posicions les etapes més complicades, s’ha acordat que el concursant que quede 

primer a una etapa passarà a tindre 1200 punts eixa etapa, augmentant la resta de 

participants la seua puntuació de manera proporcional a l’augment del primer 

classificat. 

Exemple: 
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PARTICIPANTS E1 
E1 

Final 
E2 

E2 

Final 
TOTAL 

P1 1122 1200 878 1082 2282 

P2 1108 1185 889 1095 2280 

P3 1097 1173 974 1200 2373 

P4 1096 1172 962 1185 2357 

P5 1094 1170 914 1126 2296 

 

Com es pot observar a l’exemple, l’Etapa 1 va ser més senzilla de predir que la 2 i 

per això les puntuacions van ser majors. Tot i que en l’Etapa 2, més difícil de predir, 

el concursant P3 va fer una etapa bastant millor que la resta de participants i va 

quedar 1r, al tindre només 974 punts amb el sistema anterior es veuria obligat a 

descartar l’etapa, quedant infravalorada o ignorada la seua bona predicció de 

l’etapa difícil. Amb el nou sistema d’interpolació adaptat a la dificultat de cada etapa, 

els concursants P3 i P4 que han fet molt bona Etapa 2 a pesar de la seua dificultat 

no hauran de descartar eixa etapa. Mentrestant, els altres participants la 

descartaran perquè realment ha sigut la seua pitjor etapa. 
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9. Premis de l’AVAPRED 2020 

Tot i que al concurs AVAPRED pot participar qualsevol persona, siga o no sòcia 

d’AVAMET, només podran rebre els premis aquells participants que siguen socis 

d’AVAMET. En cas que un participant no siga soci i pels seus resultats quede en 

posició d’obtindre premi, podrà optar a ell si es fa soci abans de l’1 de gener del 

2021. En cas que eixa persona no es faça sòcia d’AVAMET abans de la finalització 

del termini establert, el seu premi s’entregarà al següent classificat. Per exemple, si 

el 2n classificat a una fase no és soci ni es fa soci, el seu premi serà per al 3r 

classificat, el premi del 3r classificat serà per al 4t, i així successivament. Si un dels 

5 finalistes (els 5 obtindran premi) no és soci ni es fa soci, ocorrerà el mateix, podent 

ser premiat el soci semifinalista millor classificat que no va disputar la final. La resta 

de premis entregats també seran exclusivament per als socis d’AVAMET. 

Els premis de l’AVAPRED 2020 es lliuraran a la propera Assemblea General Ordinària 

d’AVAMET de gener de 2021, que se celebrarà un dissabte aproximadament a meitat 

de mes (s’anunciarà el lloc i la data concreta unes setmanes abans de celebrar-se). 

En cas de no poder acudir a l’assemblea, els socis igualment rebran els premis. Tots 

els premis econòmics consistiran en un val de compra a la botiga online d’Altocúmulo 

per la quantitat del premi guanyat. 

 

 

9.1. Premis a les prediccions  

Premis de la Classificació General 

Els premis es determinaran segons la posició final de cada concursant a la 

Classificació General de cadascuna de les fases de l’AVAPRED 2020, de manera que 

podran optar a ells tots els concursants, inclosos els que hagen fallat alguna etapa. 

En total es repartiran 375 € entre els 10 concursants amb major puntuació a la 

Classificació General de cadascuna de les dues fases: 

POSICIÓ FASE 1 FASE 2 

1ª 100 € 100 € 

2ª 75 € 75 € 

3ª 50 € 50 € 

4ª 40 € 40 € 

5ª 30 € 30 € 

6ª 25 € 25 € 

7ª 20 € 20 € 

8ª 15 € 15 € 

9ª 10 € 10 € 

10ª 10 € 10 € 
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Premis de la Gran Final de l’AVAPRED 2020 

Els premis es determinaran segons la posició final dels 5 primers classificats a la 

Gran Final de l’AVAPRED 2020, de manera que podran optar a ells tots els 

concursants finalistes, inclosos els que hagen fallat alguna etapa. 

En total es repartiran 260 € entre els 5 concursants de la Gran Final: 

1r classificat 100 € 

2n classificat 75 € 

3r classificat 50 € 

4t classificat 25 € 

5é classificat 10 € 

 

 

9.2. Altres premis a les prediccions  

Premis a la Major Puntuació de la Fase 

Es tracta d’un premi que recompensa a aquell concursant que a una etapa tinga la 

major puntuació obtinguda per qualsevol concursant eixa fase, independentment de 

quina siga la seua posició final a la Classificació General i de si ha participat o no a 

totes les etapes.  

No es tindrà en compte la interpolació posterior de la puntuació fent-la augmentar a 

1200, sinó la puntuació inicial. En cas d’empat, el premi se sortejarà entre les 

persones que hagen empatat amb la major puntuació a la propera Assemblea 

General Ordinària d’AVAMET de gener de 2021. 

 

PUNTUACIÓ A UNA 

ETAPA 
PREMI FASE 1 PREMI FASE 2 

Màxima de la fase 20 € 20 € 
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9.3. Premis a la Regularitat 

L’objectiu dels Premis a la Regularitat és motivar la participació al concurs. Es tracta 

de premis que s’entregaran mitjançant un sorteig entre tots els participants de 

l’AVAPRED que hagen participat a totes les etapes generals del concurs al llarg de 

l’any de 2020 (les 5 etapes de la Fase 1 i les 5 etapes de la Fase 2). Per a optar a 

estos premis no és necessari participar ni a les dues etapes de prova del concurs ni 

tampoc a les etapes de Semifinal Eliminatòria i Gran Final en les quals es decidiran 

els guanyadors absoluts del concurs. 

Un concursant només podrà obtenir un màxim d’un Premi a la Regularitat i l’ordre 

del sorteig s’efectuarà començant amb els premis de major valor econòmic i acabant 

pels de menor valor econòmic. Hi haurà premis a sortejar entre tots els concursants 

regulars i premis a sortejar només entre als concursants regulars que no hagen 

obtingut cap altre premi al concurs. El sorteig dels premis s’efectuarà a la propera 

Assemblea General Ordinària d’AVAMET de gener de 2021, que se celebrarà un 

dissabte aproximadament a meitat de mes (s’anunciarà el lloc i la data concreta unes 

setmanes abans de celebrar-se). 

 

 

 

Premis per a tots els concursants regulars que no hagen 

obtingut cap altre premi 

Se sortejaran entre els socis que hagen participat a totes les etapes generals i no 

hagen obtingut cap premi relacionat amb les prediccions: ni els Premis de la 

Classificació General ni els Premis a la Major Puntuació de la Fase. 

PREMI ALTOCÚMULO* 
Pluviòmetre manual homologat (Cocorahs) 

valorat en 59,95€ 

 

*En cas que cap concursant complisca amb els requisits, se sortejarà el premi entre 

la resta de concursants regulars. 

 

Premis per a tots els concursants regulars 

Se sortejaran entre els socis que hagen participat en totes les etapes generals, 

independentment de la seua posició en la taula classificatòria. Així, a estos premis 

poden optar tant aquelles persones que tinguen premis a les prediccions com les 

que no en tinguen, sempre que hagen participat a les 10 etapes generals del 

concurs. 
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PREMI HOTEL PRIMUS 
2 Circuits de SPA de 80 minuts valorats en 40€ 

cadascun a l’Hotel Primus de València 

 

PREMIS AVAMET 
Pluviòmetre manual homologat (Cocorahs) 

valorat en 59,95€ 

3 samarretes corporatives d’AVAMET 

 

Ordre de sorteig dels Premis a la Regularitat 

Com s’ha explicat amb anterioritat, l’ordre del sorteig s’efectuarà començant amb els 

premis de major valor econòmic, sent el següent: 

1. Premi Altocúmulo: Pluviòmetre (concursants sense altres premis) 

2. Premi AVAMET: Pluviòmetre 

3. Premi Hotel Primus: Circuit de SPA 

4. Premi Hotel Primus: Circuit de SPA 

5. Premi AVAMET: Samarreta 

6. Premi AVAMET: Samarreta 

7. Premi AVAMET: Samarreta 

 

Altres premis 

En cas que al llarg de l’any es puga a aconseguir algun nou patrocini del concurs que 

supose algun premi nou que no estiga recollit a les presents bases, s’informarà del 

mateix i s’entregarà igualment a l’Assemblea General Ordinària d’AVAMET de gener 

del 2021. 

 

10. Patrocinadors de l’AVAPRED 

Enguany mantenim als patrocinadors dels anys anteriors, la botiga Altocúmulo de 

València i l’Hotel Primus de València. 

Altocúmulo és la botiga online de meteorologia de València, on pots trobar moltíssim 

material relacionat amb la meteorologia (instruments meteorològics, llibres, etc.). 

Pots veure tot el material de que disposa i comprar-lo a través d’internet: 

http://www.altocumulo.com. 

L’Hotel Primus és un hotel de 4 estreles situat molt pròxim a la Ciutat de les Arts i les 

Ciències de València, al Carrer de Menorca nº22. Enguany manté la col·laboració amb 

l’AVAPRED i promet un relaxant SPA per als dos afortunats concursants perseverants 

que guanyen el sorteig. Pots veure les seues instal·lacions a la seua web: 

http://www.hotelprimusvalencia.com 

 

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


 

 

18 

 

 

Alguns dels concursants premiats a l’AVAPRED 2018 (Assemblea General Ordinària 

d’AVAMET 2019, Quart de Poblet, gener del 2019): 

 

11. Altres disposicions 

Si al llarg del desenvolupament del concurs es dóna qualsevol circumstància o 

problemàtica no inclosa a les bases, l’organització decidirà com actuar, si fóra 

necessari consultant als participants de l’AVAPRED a través del grup de WhatsApp 

sobre quina és la millor manera de solucionar-la i es decidiria en base al sentir 

majoritari. 

 

12. Contacte 

Si teniu qualsevol dubte sobre el funcionament de l’AVAPRED, sobre qualsevol dels  

punts que integren les Bases del Concurs, o al llarg del desenvolupament de 

l’AVAPRED teniu algun problema, envieu-nos un correu electrònic a la direcció 

següent: info@AVAMET.org. 

mailto:info@AVAMET.org


 

 

19 

Els organitzadors del concurs 

Els organitzadors de l’AVAPRED volem agrair-vos a tots i cadascun dels participants 

del concurs la vostra participació. Les Bases de l’AVAPRED i la interfície web del 

concurs han sigut desenvolupades i progressivament millorades al llarg dels últims 

7 anys per diversos socis voluntaris d’AVAMET, dedicant molt de temps per a fer el 

concurs realitat. 

L’AVAPRED està pensat per a fer-nos passar-ho bé amb la meteorologia i així ha de 

ser sempre, sobretot en circumstàncies tan complicades com les actuals. No és un 

concurs perfecte ni molt menys, i la intenció que sempre s’ha tingut és seguir 

efectuant millores perquè siga un concurs el més participatiu i divertit possible. 

Sempre s’ha donat veu a totes les persones que ens han fet qualsevol proposta per 

a efectuar millores al concurs de cara al futur i així seguirà sent. Així que estem oberts 

a rebre qualsevol proposta de millora del seu funcionament. 

 

Esperem que un any més l’AVAPRED siga un èxit en participació 

i ho passeu molt bé amb el concurs predictiu de meteorologia 

valenciana. 

Els organitzadors del concurs AVAPRED de l’Associació 
Valenciana de Meteorologia (AVAMET) 

28/04/2020 


