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Q
uè

 s
ón

 e
ls

 m
od

el
s 

m
et

eo
rlò

gi
cs

CONTINGUT

En
se

m
bl

es

M
od

el
s 

m
et

eo
ro

lò
gi

cs

AP
P 

i W
eb

 
au

to
m

àt
iq

ue
s 

de
l 

te
m

ps

01 02 03 04



QUI SOM?

Sóc l’Albert de Gràcia de 
MeteoPirineus, un 
apassionant projecte 
que combina 
meteorologia i Pirineu a 
través de la difusió de 
continguts de valor 
sobre muntanya, 
educació, seguretat i 
respecte al medi 
natural.

Gràcies per la teva 
confiança i us convidem 
a formar part de les 
moltes novetats que 
tenim preparades pel 
futur!
Voley la Diputació de 
Lleida.



Els models meteorològics o models numèrics de predicció 
del temps, utilitzen un conjunts de dades obtingudes per 
diferents mitjans, com a sondejos, observacions, informació 
dels satèl·lits meteorològics i altres, que són processats per 
programes informàtics elaborats sobre la base de diversos 
criteris, amb la finalitat d'elaborar els pronòstics del temps.

Cada cop són més sotisficats i estan molts d’ells a l’abast de 
tothom perquè en tingueu accés. Us donem un checklist 
perquè els pugueu consultar: 

01 QUÊ SÓN ELS MODELS 
METEOLÔGICS?



MAPES A GRAN ESCALA I FINS A LLARG TERMINI (prediccions 
generals)

- GFS
   - Pressió atomosférica i geopotencials a 500hPa
   - Temperatura
   - Anomalia de temperatura
   - Precipitació

-ECMWF
   - Pressió atmosféricai geopotencials a 500hPa
   - Temperatura
   - Precipitació

02 MODELS METEOROLÒGICS

https://www.meteociel.fr/modeles/gfse_cartes.php
https://www.meteociel.fr/modeles/gfse_cartes.php?ech=6&code=0&mode=1
https://www.meteociel.fr/modeles/gfse_cartes.php?ech=6&code=0&mode=15
https://www.meteociel.fr/modeles/gfs/espagne/precipitations/3h.htm
https://www.meteociel.fr/modeles/ecmwf.php
https://www.meteociel.fr/modeles/ecmwf.php?ech=72&mode=0&map=0&type=0&archive=0
https://www.tiempo.com/modelos/


MAPES A CURT TERMINI (prediccions més precises)

- AROME (es pot fer zoom)
   - Vent
   - Precitació
   - Temperatura

-WRF NMM Espagne 5km:
- Precipitació
- Temperatura superficie
- Vent

- UKMO HD Espagne/Portugal:
- Precipitació
- Temperatura superficie
- Vent

02 MODELS METEOROLÒGICS

https://www.meteociel.fr/modeles/aromezoom.php?mode=52&x=5598.33&y=9897.87&ech=39&zoom=3
https://www.meteociel.fr/modeles/aromezoom.php?mode=1&x=5598.33&y=9897.87&ech=39&zoom=3
https://www.meteociel.fr/modeles/aromezoom.php?mode=0&x=5598.33&y=9897.87&zoom=3&ech=39
https://www.meteociel.fr/modeles/wrfnmm.php?ech=3&mode=1&map=8
https://www.meteociel.fr/modeles/wrfnmm.php?ech=3&mode=0&map=8
https://www.meteociel.fr/modeles/wrfnmm.php?ech=3&mode=3&map=8
https://www.meteociel.fr/modeles/ukmohd.php?map=20
https://www.meteociel.fr/modeles/ukmohd.php?ech=1&mode=0&map=20
https://www.meteociel.fr/modeles/ukmohd.php?ech=1&mode=3&map=20


A més són molt útils els ensembles, recopilacions de tots les 
possibilitats que hi ha agrupades en un diagrama en el qual es 
mostra la temperatura a 850 hPa , a 500 hPa i les precipitacions. 
Aquests es poden veure a continuació: 

https://www.meteociel.fr/modeles/ensembles.php

03 ENSEMBLES

https://www.meteociel.fr/modeles/ensembles.php


04 APPS i WEBS

Fem un breu repàs de les webs que ens ofereixen previsions 
automàtiques del temps, com per exemple per a muntanyes, 
refugis o poblacions o clicant sobre el lloc concret que volem:

- Windy
- Meteomuntanya
- AEMET
- Tiempo.com

Especialitzats en mapes de neu del Pirineu:
- meteoexploration
- snow-forecast
- AROME

https://www.windy.com/42.569/1.044?42.600,0.621,8
http://meteomuntanya.cat/prediccio-cims/
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios
https://www.tiempo.com/puigcerda.htm
https://www.meteoexploration.com/es/snowmaps/SMP/Py/
https://es.snow-forecast.com/maps/static/pyrenees/next3days/snow
https://www.meteociel.fr/modeles/aromezoom.php?mode=56&x=4802.05&y=8338.71&ech=33&zoom=2


04 APPS i WEBS

Fem un breu repàs de les APP:

Previsions:
- Windy
- AEMET
- Tu tiempo

Radar del temps:
- Rain Alarm

Mesura de vent o temperatura:
- Vaavud (vent)



¡Moltes gràcies pel teu suport a MeteoPirineus!

Estem treballant per a poder fer un important salt qualitatiu els 
pròxims mesos i volem ampliar el nostre catàleg de serveis 
meteorològics, informació sobre la neu del Pirineu, ampliar la 
oferta educativa i oferir més activitats de muntanya.

Si tens qualsevol suggeriment o vols col·laborar amb nosaltres, 
no dubtis a contactar a: 

info@meteopirineuscatalans.com 

També ens pots seguir a 
• Instagram
• Facebook 
• Twitter
• Whatsapp
• Telegram 
                          web: www.meteopirineuscatalans.com

¿T’HA AGRADAT AQUEST 
CHECK LIST?

mailto:info@meteopirineuscatalans.com
http://www.meteopirineuscatalans.com


 


