
Sistema de puntuacions



Jutge 4 = Públic+

Les puntuacions les atorgaran 3 jutges i 
el públic, que actuarà com a 4rt jutge, 

mitjançant els seus ”likes” a Instagram.



Jutge 4 = Públic+

Cada jutge puntuarà cada actuació amb una 
nota que oscil·larà entre 9,0 i 10,0 punts.

9,0 - 10 9,0 - 10 9,0 - 10



Jutge 4 = Públic+

9,0 - 10 9,0 - 10 9,0 - 10 9,0 – 10                          36 - 40

PUNTUACIÓ 
TOTAL DE CADA 

ACTUACIÓ

Els “likes” que faci el públic de cada 
actuació, es convertiran en una nota, que 

també oscil·larà entre 9,0 i 10 punts.



• Cada equip (vermell, groc i blau) estarà format 
per 10 membres (patinadors individuals, 
parelles, quartets o grups xou)

• La competició es portarà a terme en 10 rondes

• En cada ronda participarà 1 membre de cada 
equip

1 Ronda



• Les puntuacions parcials obtingudes per cada 
equip només seran comparables entre sí quan 
finalitzi cada ronda.

• Tot i així, per estar ben informats, s’aniran 
actualitzant i publicant les puntuacions després 
de cada actuació.

1 actuació Actualització
de marcadors



9,0 - 10 9,0 - 10 9,0 - 10 27 - 30

PUNTUACIÓ 
DELS JUTGES

En finalitzar una actuació:
1. Els 3 jutges atorguen les seves puntuacions
2. La puntuació dels jutges s’afegeix a l’equip 

corresponent
3. S’actualitzen marcadors i es publiquen

XX Punts XX Punts XX Punts

Actualització
Marcadors



• Per tal que tots els participants en la 
competició disposin exactament del mateix 
temps per rebre likes del públic, en el 
moment de començar la primera actuació 
d’una ronda, es publicaran a Instagram les 
fotografies dels 3 participants d’aquella 
ronda (1 de cada equip)

Inici de 
ronda

FOTO FOTO FOTO

Organització



• A partir de la publicació de les fotos dels 3 
participants de la ronda (1 de cada equip), el 
públic ja pot començar a fer “likes” del 
participant o participants que vulgui, encara 
que un participant concret no hagi fet la seva 
actuació

• Si algú li ha donat “like” a un participant abans 
de fer la seva actuació, i després no li acaba 
d’agradar el que ha fet, n’hi haurà prou amb 
treure-li el “like”



• Com es converteixen els “likes” del públic en punts?

• El sistema que s’aplicarà per convertir els likes en punts 
consisteix en fer un repartiment proporcional de les 
dècimes que excedeixen dels 9 punts (puntuació mínima) 
que atorguen els jutges a tots els participants d’una ronda 
determinada

• Per exemple, suposem que els jutges atorguen un total de 
84,6 punts en una ronda (mitjana de 9,4 punts per jutge i 
participant)

• Com que el públic ha de donar punts als 3 participants 
d’aquella ronda, vol dir que ha de repartir un total de (9,4 x 
3) = 28,2 punts

PUNTS DEL 
PÚBLIC



• Com es converteixen els “likes” del públic en punts?

• D’aquests 28,2 punts, 27 es reparteixen equitativament 
entre els 3 participants de la ronda: 9 punts a cadascun
d’ells, perquè és la puntuació mínima que rep qualsevol 
participant al Catalunya Stars.

• Els altres 1,2 punts es reparteixen proporcionalment als 
likes rebuts per cada participant

• En el cas que com a conseqüència d’aquest repartiment 
proporcional als likes, un participant hagi de rebre més d’un 
punt, a afegir als 9 punts mínims, rebrà 10 punts com a 
puntuació del públic (cap actuació pot superar el límit de 10 
punts)

PUNTS DEL 
PÚBLIC



• Com es converteixen els “likes” del públic en punts?

• EXEMPLE 1:

PUNTS DEL 
PÚBLIC

Equip del
participant

Jutge
1

Jutge
2

Jutge
3

Suma de
decimals

Decimals
a 

repartir

Likes Likes
(%)

Decimals
assignats

Públic

Equip Blau 9,1 9,2 9,2 0,5

3,2/3
=

1,07

6.000 55,81 % 0,6 9,6

Equip
Vermell

9,3 9,3 9,5 1,1 1.500 13,95 % 0,1 9,1

Equip Groc 9,5 9,6 9,5 1,6 3.250 30,23 % 0,3 9,3

TOTAL 3,2 10.750 100 %

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝟗𝟗 +
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭

𝟑𝟑
− 𝟐𝟐𝟐𝟐 ·

𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏
𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭



• Com es converteixen els “likes” del públic en punts?

• EXEMPLE 2:
Equip del

participant
Jutge

1
Jutge

2
Jutge

3
Suma de
decimals

Decimals
a 

repartir

Likes Likes
(%)

Decimals
assignats

Públic

Equip Blau 9,7 9,6 9,6 1,9

5,9/3
=

1,97

4.200 35,90 % 0,7 9,7

Equip
Vermell

9,6 9,6 9,6 1,8 4.500 38,46 % 0,8 9,8

Equip Groc 9,7 9,7 9,8 2,2 3.000 25,64 % 0,5 9,5

TOTAL 5,9 11.700 100 %

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝟗𝟗 +
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭

𝟑𝟑
− 𝟐𝟐𝟐𝟐 ·

𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏
𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭

PUNTS DEL 
PÚBLIC



• Com es converteixen els “likes” del públic en punts?

• EXEMPLE 3:
Equip del

participant
Jutge

1
Jutge

2
Jutge

3
Suma de
decimals

Decimals
a 

repartir

Likes Likes
(%)

Decimals
assignats

Públic

Equip Blau 9,6 9,4 9,4 1,4

5,4/3
=

1,80

2.250 21,95 % 0,4 9,4

Equip
Vermell

9,9 9,8 9,8 2,5 2.500 24,39 % 0,4 9,4

Equip Groc 9,5 9,6 9,4 1,5 5.500 53,66 % 1,0 10,0

TOTAL 5,4 10.250 100 %

𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 = 𝟗𝟗 +
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭

𝟑𝟑
− 𝟐𝟐𝟐𝟐 ·

𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏
𝐭𝐭𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐏𝐏 𝐏𝐏𝐭𝐭𝐏𝐏𝐭𝐭𝐭𝐭𝐏𝐏 𝐝𝐝′𝐏𝐏𝐏𝐏𝐭𝐭 𝐫𝐫𝐭𝐭𝐏𝐏𝐝𝐝𝐭𝐭

PUNTS DEL 
PÚBLIC



• Per tal que tothom pugui votar mitjançant 
els seus “likes” als participants que 
desitgi, el còmput de “likes” es farà 
aprofitant els moments d’entrenament dels 
participants; concretament al final 
d’aquests entrenaments, just abans de 
continuar la competició:

• Després de la ronda 2 (actuació nº 6)
• Després de la ronda 5 (actuació nº 15)
• Després de la ronda 8 (actuació nº 24)
• Després de la ronda 10 (actuació nº 30)

PUNTS DEL 
PÚBLIC



• Immediatament després de cada actuació:
• Es mostrarà per pantalla la puntuació que els 3 

jutges atorguen a aquella actuació

• També es mostrarà per pantalla la suma de les 
puntuacions provisionals dels 3 equips

PUNTUACIÓ 
JURAT 28,5

ACTUACIÓ DE 
L’EQUIP 

VERMELL

EQUIP

256,5
ACTUACIONS 7

EQUIP

251,1
ACTUACIONS 7

EQUIP

232,8
ACTUACIONS 6



• Immediatament després de les pauses per fer els 
entrenaments, i abans de que comenci la següent 
actuació:

• Es fa el recompte dels “likes” de les actuacions de la 
ronda anterior

• Aquests “likes” es converteixen en punts

• En pantalla es mostrarà la suma de punts atorgats pel 
públic a cada equip

• Es tornarà a mostrar per pantalla la suma de les 
puntuacions provisionals dels 3 equips (ara amb els 
punts del públic també incorporats)

PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTUACIONS PROVISIONALS



PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
DEL 

PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTS 
JUTGES

+ 
PÚBLIC

PUNTUACIONS PROVISIONALS

• Quan hagi acabat la darrera actuació del Catalunya 
Stars:

• Es donaran uns minuts per tal que tothom pugui donar 
els seus darrers “likes” a les actuacions de la darrera 
ronda

• Es fa el recompte dels “likes” de les actuacions de la 
ronda anterior i es converteixen en punts

• En pantalla es mostrarà la suma de punts atorgats pel 
públic a cada equip

• Es mostrarà per pantalla la suma de les puntuacions 
finals dels 3 equips



I JA TENIM EL PODI DEL V CATALUNYA STARS !!!



I QUÈ PASSA SI PER QUALSEVOL RAÓ 
FALLA LA XARXA SOCIAL?



1. Si la xarxa social no ha pogut funcionar 
adequadament en cap ronda completa de 
la competició:
• Es considerarà que el percentatge de 

likes rebuts pels participants de cada 
equip ha estat exactament un 33,33% 
en cada ronda

• Per tant, tots els equips sumaran la 
mateixa puntuació del públic



2. Si la xarxa social ha funcionat 
adequadament en 1, 2, 3 o 4 rondes 
completes:
• En les rondes en les quals s’ha pogut recollir 

els likes adequadament, s’aplica el sistema 
descrit en la fórmula de la diapositiva nº 14 
(puntuació jutges + puntuació per likes del 
públic)

• En la resta de rondes es considerarà que el 
percentatge de likes de cada participant d’una 
ronda ha estat un 33,33%



3. Si la xarxa social ha funcionat adequadament 
en 5 o més rondes completes:
• En les rondes en les quals s’ha pogut recollir els 

likes adequadament, s’aplica el sistema descrit en la 
fórmula de la diapositiva nº 14 (puntuació jutges + 
puntuació per likes del públic)

• En la resta de rondes es distribuiran els punts del 
públic tenint en compte la suma total de likes rebuts 
en totes les rondes on sí s’han pogut recollir 
adequadament els likes del públic, i s’aplicarà la 
fórmula de la diapositiva nº 14
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