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INICI 

El primer que trobareu en entrar a l'PCN Pro és la finestra d'identificació d'usuari.  

 

Tindrem dues opcions:  

1) Crear un nou usuari. El PCN inicialitzarà un nou usuari a la seva base de dades.  

 

- Feu clic sobre el botó ‘Nou Usuari' (o pressioneu la combinació de tecles Alt+N)  

- S'obrirà una nova finestra. Introduïu-hi el nom del nou usuari  

- Introduïu una contrasenya pel nou usuari.  

- Torneu a introduir la mateixa contrasenya (per comprovar que ho heu fet de forma 
correcta).  

Tant si heu triat una opció com l'altra per entra com a usuari, us trobareu amb una 
pantalla principal del programa.  

2) Utilitzar un usuari ja creat anteriorment.  

L'PCN utilitzarà un usuari ja creat a la base de dades, mantenint-hi totes les carpetes i 
dietes creades anteriorment pel mateix usuari. En ser una base de dades local, 
aquestes dades només es mantenen en el mateix ordinador on van ser introduïdes, raó 
per la qual haureu d'utilitzar-ne sempre el mateix  

- Introduïu el nom d'usuari.  

- Introduïu la contrasenya (password)  

- Feu clic sobre el botó Acceptar  
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PANTALLA PRINCIPAL 

Aquesta pantalla està composta per un menú d'opcions, una barra d'eines de les 
comandes mes usuals i una barra d'estat que ens informarà de quin usuari està 
identificat, l’hora i la data actuals. 

 

Menú d'opcions (Arxiu, Eines i Ajuda): 

MENÚ ARXIU 

Gestió d'Individus. Entra en la Gestió de pacients introduïts per l'usuari identificat. 
Aquí podrem trobar tot el que tingui a veure amb els pacients i les seves dades, fins i 
tot el registre de Visites i les seves dades antropomètriques. Aquesta opció també està 
disponible a la barra d'eines.  

Gestió de Dietes. Entra en la Gestió de les dietes introduïdes anteriorment per l'usuari 
identificat per poder continuar editant o introduint més dades referents a les Dietes 
(aquest registre estarà buit si a la pantalla d'identificació d'usuari hem escollit l'opció 
‘Nou Usuari'). Aquesta opció també està disponible a la barra d'eines.  

Gestió de Receptes. Entra en la Gestió de les Receptes introduïdes anteriorment per 
l'usuari identificat per poder continuar editant o introduint més dades referents a les 
Receptes (aquest registre estarà buit si a la pantalla d'identificació d'usuari hem 
escollit l'opció ‘Nou Usuari'). Aquesta opció també està disponible a la barra d'eines.  

Usuari Identificat 

Barra d’Eines 

Data i hora del sistema 

Menú d’opcions 
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Gestió d' Aliments d'usuari. Entra en la Gestió dels Aliments introduïts anteriorment 
per l'usuari identificat per poder continuar editant o introduint més dades referents als 
Aliments (aquest registre estarà buit si a la pantalla d'identificació d'usuari hem escollit 
l'opció ‘Nou Usuari'). Aquesta opció també està disponible a la barra d'eines.  

Gestió de Mesures Casolanes. Entra en la Gestió de Mesures Casolanes. Permet afegir 
noves mesures tant als aliments incorporats ja a la aplicació com els aliments d’usuari. 
Aquesta opció també està disponible a la barra d'eines.  

Canvi de Password. Permet canviar la paraula de pas de l'usuari actualment identificat.  

Desconnectar Usuari. Tanca la sessió de l'usuari identificat i torna a la finestra 
d'identificació d'usuari. Aquesta opció també està disponible a la barra d'eines.  

Sortir. Tanca el PCN. 

 

MENÚ EINES 

Compactar i reparar la base de dades. Permet reparar i compactar la base de dades 
per fer un manteniment. És aconsellable fer-ho de tant en tant per millorar el 
rendiment de l'aplicació. 

 

MENÚ AJUDA 

Manual del programa. Obre aquest manual.  

Referent a PCN Pro. Obre una finestra on dona informació de la versió i crèdits.  
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GESTIÓ D’INDIVIDUS 

En seleccionar el botó Individus del Menú se'ns obre una finestra que permet mantenir 
les dades dels individus que visiten la nostra consulta. 

 

La finestra es troba dividida en dues seccions, una de gestió de carpetes i una de gestió 
d'individus. 

La secció esquerra de la finestra ens permet crear, editar i eliminar carpetes on 
classificar els nostres individus. 

Botó Nova :  Crea una nova carpeta  
Botó Editar :  Edita el nom de la Carpeta  
Botó Eliminar  Elimina una carpeta 
Botó Exportar: Exporta les dades introduïdes a un fitxer extern per poder ser tractat 

per exemple en Excel o SPSS 

La secció dreta ens permet gestionar els nostres individus: 

Botó Nou:  Dona d’alta un nou individu a la base de dades 
Botó Editar:  Edita de les dades personals de l'individu introduït 
Botó Eliminar:  Elimina de la base de dades l'individu seleccionat 
Botó Historial: Obre la pantalla de gestió de visites 
Botó Tancar:  Tanca la pantalla i torna a la pantalla principal del menú.  
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EXPORTACIÓ 

Hi ha diverses opcions d’exportació: 

 

Tipus d’exportació: 

Dades Antropomètriques: Només exporta les dades corresponents a 
l’antropometria introduïda a l’individu. 

Dades Nutricionals: Només exporta les dades dels registres nutricionals (R24, 
Registre Dietètic i Recomanacions) vinculats a l’historial antropomètric. 

Data de Consulta: Permet filtrar per un interval de dates. 

Format de Sortida: 

CSV: Fitxer de text pla amb els camps separat per “;”, reconeixible per infinitat 
de programes com a format d’importació. 

Excel: Format de fitxer de Microsoft Excel (xls). Requereix tenir instal·lat 
Microsoft Excel. 

Concepte Dieta: 

Permet filtra la exportació escollint entre els tres tipus de vincles que hi ha 
entre un registre antropomètric i una dieta: Recordatori 24H, Registre 
Nutricional o Recomanació. 
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Un cop seleccionat les opcions de filtratge i escollit la ubicació de l’arxiu de sortida, 
s’haurà de fer clic sobre el botó “Exportar” i se’ns obrirà el programa associat al format 
de sortida (CSV => “Bloc de Notes”, Excel => “Microsoft Excel”) amb el resultat de la 
Exportació. A la taula següent hi ha les equivalències dels identificadors (ID) del fitxer 
d’exportació amb el nutrient: 

ID Nutrient Unitat 

ALC Etanol g/100g aliment 

CA Calci mg/100g aliment 

CAR Carotenoids totals mcg/100g aliment 

CHOAVL Glúcids totals g/100g aliment 

COL Colesterol mg/100g aliment 

ENERC Energia kcal/100g aliment 

FA Fibra alimentaria total g/100g aliment 

FAMS Àcids grassos monoinsaturats g/100g aliment 

FAPU Àcids grassos poliinsaturats g/100g aliment 

FASAT Àcids grassos saturats g/100g aliment 

FE Ferro mg/100g aliment 

FOL Àcid fòlic mcg/100g aliment 

K Potassi mg/100g aliment 

LT Lípids totals g/100g aliment 

MG Magnesi mg/100g aliment 

NA Sodi mg/100g aliment 

NIA Niacina mg/100g aliment 

P Fòsfor mg/100g aliment 

PC Porció comestible g/g aliment brut 

ID Nutrient Unitat 

POLD Polisacàrids digestibles g/100g aliment 

PROANI Proteïna animal g/100g aliment 

PROT Proteïna total g/100g aliment 

PROVEG Proteïna vegetal g/100g aliment 

RET Retinoids totals mcg/100g aliment 

RIBF Vitamina B2 (riboflavina) mg/100g aliment 

SUGAR Sucres digestibles g/100g aliment 

THIA Vitamina B1 (tiamina) mg/100g aliment 

VAT Vitamina A total mcg e.r./100g 
aliment 

VB6 Vitamina B6 mg/100g aliment 

VD Vitamina D mcg/100g aliment 

VE Vitamina E mg e.t./100g aliment 

VITB12 Vitamina B12 
(cianocobalamina) 

mcg/100g aliment 

VITC Vitamina C mg/100g aliment 

WATER Aigua g/100g aliment 

ZN Zenc mg/100g aliment 
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GESTIÓ D’HISTORIAL DE CONSULTES 

En pressionar el botó Consultes se'ns obra una nova finestra amb l'historial de 
Consultes i les dades personals de l'individu. 

 

Botó Nova Consulta:  Obre la pantalla d'introducció d'una nova consulta 
Botó Editar Consulta:  Edita de la consulta seleccionada 
Botó Eliminar Consulta:  Elimina de la consulta seleccionada 

Botó Imprimir Informe: Imprimeix l‘informe seleccionat al grup d’opcions “Informe” 
(General o Antropometria)  

Selector d'Informe: Permet escollir entre un informe general o un informe 
antropomètric 

Botó Tancar  Tanca la pantalla i torna a la pantalla principal de Gestió 
d'individus  
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INTRODUCCIÓ D’UNA NOVA CONSULTA 

A la finestra de l'historial de consultes es pressiona Nova Consulta i s'obra una pantalla 
que presenta 8 fitxes: Dades generals, Plecs, Diàmetres, Perímetres, Resultats, Dietes, 
Somatocarta i Activitat Física.  

 

Cal destacar que s'hauran d'omplir les dades antropomètriques de l'individu (alçada i 
pes) si es volen salvar les dades. El programa calcularà automàticament l'IMC, el pes 
objectiu orientatiu, l'IMC ideal, l'índex cintura/maluc, el metabolisme basal i la despesa 
energètica.  

Si dona d’alta una nova consulta l’aplicació ens permet recuperar a la nova consulta les 
dades introduïdes a la consulta anterior més recent. 

El botó Acceptar desarà les dades.  

El botó Cancel·lar sortirà sense desar els canvis.  
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Pestanya Dades Generals 
 

 
 
En aquesta fitxa queden reflectides les dades generals de l'individu i calcula el següent: 
 

• IMC (Índex de Massa Corporal) 
• Índex Cintura / Maluc 
• Estima el pes ideal orientatiu 
• Estimació de Despesa Energètica per: 

o Harris-Benedict 
o FAO-OMS 
o Mifflin-St. Jeor 

• En base a la informació introduïda a la pestanya Activitat Física estima 
també la despesa energètica tenint en compte l’activitat física realitzada 
per l’individu. 

• Estimació de necessitats energètiques en malalts per Long et al. i Ireton-
Jones amb la base del càlcul del Metabolisme Basal de Harris-Benedict. 
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Pestanya Plecs 
 

 
 

En aquest apartat s'han d'omplir els valors corresponents als plecs en mm. 
 
Els plecs que permet introduir són els següents: 
 

• Plec Pectoral 
• Plec Bíceps 
• Plec Abdominal 
• Plec Supraespinal 
• Plec Cuixa anterior 
• Plec Cama medial 
• Plec Subescapular 
• Plec Tricipital 
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Pestanya Diàmetres 
 

 
 
En aquest apartat s'han d'omplir els valors corresponents als diàmetres en cm. 
 
Els diàmetres que permet introduir són els següents: 
 

• Diàmetre Antero-Posterior Tòrax 
• Diàmetre Sagital 
• Diàmetre Húmer 
• Diàmetre Fèmur 
• Diàmetre Biacromial 
• Diàmetre Transversal Tòrax 
• Diàmetre Biileocrestal 
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Pestanya Perímetres 
 

 

En aquest apartat s'han d'omplir els valors corresponents als perímetres en cm. 

Els perímetres que permet introduir són els següents: 

• Perímetre Braç flexionat 
• Perímetre Braç 
• Perímetre Canell 
• Perímetre Cuixa 
• Perímetre Cama 
• Perímetre Tòrax 
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Pestanya Resultats 

 

Es calculen els percentatges de greix corporal segons la fórmula de Yuhasz i 
Faulkner,els perímetres musculars del braç i la cuixa, la densitat corporal, el 
percentatge gras Siri i el de Brozek. També es representa un gràfic de la distribució 
corporal Drinkwater. A més a més també et pot realitzar una estimació del pes que a 
partir d’un percentatge gras objectiu si només eliminessis el greix excedent de % gras 
objectiu. 

Si apropa el ratolí a les diferents cel·les de resultats ens apareixerà quina és la informació que 
s’ha d’introduir per a que el resultat es pugui calcular: 

• % Gras Yuhasz: Es necessiten els plecs Tricipital, Subescapular, Supraespinal, 
Abdominal, Cuixa i Cama. 

• % Gras Faulkner: Es necessiten el plecs Tricipital, Subescapular, Supraespinal i 
Abdominal. 

• Perímetre Muscular Braç: Es necessita el plec Tricipital i el perímetre del braç. 
• Perímetre Muscular de la Cama: Es necessita el plec de la cuixa i el perímetre de la 

cuixa. 
• Densitat Corporal Durnin & Womersley: Es necessiten els plecs Bíceps, Tricipital, 

Subescapular, Supraespinal. 
• Densitat Corporal Jackson & Pollock: Si és un home es necessiten els plecs Pectoral, 

Abdominal i Cuixa i si és una dona els plecs Tricipital, Supraespinal i Cuixa. 
• Distribució Corporal Drinkwater: 

o Massa Grassa: Es necessiten el plecs Tricipital, Subescapular, Abdominal i 
Cuixa. 

o Massa Òssia: Es necessiten els diàmetres Húmer, Fèmur i Biacromial i el 
perímetre del canell. 

o Massa Muscular: Es necessiten els plecs Tricipital, Subescapular, Cuixa i Cama i 
els perímetres Braç, Tòrax, Cuixa i Cama. 

o Massa Residual: Es necessiten els diàmetres Biacromial, Transversal, 
Biileocrestal i A-P Tòrax. 
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Pestanya Somatocarta 

 
 
La somatocarta ens representa el somatotip o morfologia de l'individu respecte uns 
valors de referència. Es pot escollir l'esport a realitzar, personalitzar els valors per 
comparar amb l'individu o no comparar. 
 
Per fer el càlcul de la representació gràfica es necessiten els plecs Tricipital, 
Subescapular, Supraespinal i Cama, els perímetres Braç Flexionat i Cama i els diàmetres 
del Húmer i el Fèmur. 
 
Es pot imprimir aquesta informació fent clic sobre el botó imprimir. 
 

 
 
El botó imprimir obre la vista preliminar de l'informe. Per imprimir s'ha de donar al botó 
impressora de la vista prèvia. 
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Pestanya Activitat Física 
 

 
 
Es pot introduir l'activitat física de l'individu i la durada, i l'aplicació calcula la despesa 
energètica. Es pot filtrar per un text que buscarà en la descripció de l’activitat en 
qualsevol part, i també pels diferents grups d’activitats. 

El botó  (fletxa amunt)serveix per seleccionar l'activitat i apuntar-la al llistat. Pot 

registrar més d'una activitat i es poden eliminar seleccionant el botó  (paperera). 
També permet introduir els dies que dura l'activitat. 

Per salvar les dades introduïdes s'ha de donar al botó  i per esborrar-les a 
cancel·lar.  
No es podrà afegir a la llista fins que no es seleccioni una activitat de la llista i 
s’introdueixin els minuts que es realitza l’activitat. 
Variant els dies que es realitzen les activitats es reparteix la despesa energética al llarg 
del nombre de dies seleccionats. El número de Kcal de la casella “Despesa/Dia” 
s’afegirà al quadre de necessitats energètiques de la pestanya Dades Generals. 
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Pestanya Dietes 
 

 
 
Es pot assignar a una consulta una dieta nova o una d'existent, així com esborrar 
aquesta assignació. També es pot obrir directament des d'aquí la dieta que tingui 
assignada a la consulta. 
 
Hi ha 3 conceptes diferents pels quals es poden identificar els vincles amb una dieta: 
Recordatori 24H, Registre Alimentari (n dies) i Recomanació. 

També hi ha la possibilitat d’introduir comentaris generals de la consulta o qualsevol 
anotació que interessi. 
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IMPRIMIR INFORME 
 
Hi ha dos tipus d'informe: 

 
 

- General: Imprimeix els valors generals introduïts a la consulta  

 
 
- Antropomètric: Imprimeix les dades antropomètriques referents a la consulta 
seleccionada  

 
El botó imprimir obre la vista preliminar de l'informe. Per imprimir s'ha de donar al 
botó impressora de la vista prèvia. 
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GESTIÓ DE DIETES 
 
Com es pot observar, es troba dividida en dues parts. 
 

 
 
A la part esquerra se’ns mostra la llista de carpetes creades (totes les dietes han 
d’estar incloses en alguna carpeta). A la part dreta se’ns mostra la llista de dietes 
incloses dins la carpeta seleccionada. A sota de cada llista trobarem una sèrie de 
botons amb possibles accions a realitzar sobre les carpetes o les dietes. Cal fer notar 
que quan una de les llistes està buida (per exemple, quan hi entrem per primer cop 
amb aquell usuari), tots els botons estan desactivats excepte el ‘Nova’ i el ‘Cancel·lar’ 
(aquest últim el que fa és tancar la sessió de l’usuari i tornar a la pantalla 
d’identificació) 
 
BOTONS 
 
Nova carpeta. Crea una nova carpeta 
 

 
 
Editar carpeta. Edita el nom de la carpeta seleccionada. 
Eliminar carpeta. Elimina la carpeta seleccionada. 
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Obrir Dieta. Obre la dieta seleccionada i entra al formulari d’introducció de les dietes. 
Veure “Introducció d’aliments en una dieta” 
Nova Dieta. Crea una nova dieta. 
 

 
 
Editar dieta. Edita el nom de la dieta. 
Eliminar dieta. Elimina la dieta seleccionada. 
Copiar dieta. Guarda en memòria la dieta seleccionada per poder-la enganxar després 
en una altra carpeta. 
Tallar dieta. Treu la dieta seleccionada de la llista però la guarda en memòria per 
poder enganxar-la després en una altra carpeta. 
Enganxar dieta. Afegeix a la carpeta l’última dieta guardada en memòria, ja sigui 
mitjançant el botó de copiar o el de moure. 
Cancel·lar. Tanca el formulari i torna a la finestra menú.. 
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CALCULAR UNA DIETA 
 
La finestra de càlcul de Dietes té l’estructura següent: 
 

 
 
 
Elecció de l’àpat. Mitjançant les pestanyes podeu escollir quina setmana, dia i àpat 
esteu introduint o editant. 
 
Aliments de l’àpat. Llista dels aliments de l’àpat seleccionat. L’aliment seleccionat es 
mostra amb un fons fosc. 
 
Barra d’eines. 
 

 
 
Totes aquestes opcions també estan disponibles a través del menú d’opcions o a 
través del menú contextual (amb el botó dret) sobre la llista d’aliments. 
 

   
 

Barra d’eines 

Menú 

Selecció de 
Setmana / Dia / Àpat 

Llista d’aliments 

Botons d’ordenació 
d’aliments 

Resultats 

Selector de Nutrients 
Selecció de Càlcul 

Percentatge 
energètic de cada 
àpat en el global 
del dia 

Distribució de 
l’Energia per 
Principis Immediats 
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Quan fem clic al botó ‘Afegir aliments’ se’ns desplegarà la finestra de cerca i 
selecció d’aliments. La finestra té l’estructura següent: 
 

 
 
Introducció de la/les paraula/es clau/s. Aquí s’introdueix la paraula o paraules clau 
per a la cerca d’un determinat aliment (per exemple, si s’introdueix el mot ‘mad’, la 
llista inclourà totes les paraules que contenen aquesta combinació de lletres, com 
‘madur’, ‘ensaïmada’, ‘fumada’…) 
Cerca Avançada:  
-Introducció del símbol % per relacionar dos mots. Exemple: amb ‘caf%lle’, s’obtindrà 
“cafè amb llet”. 
-Introducció del símbol ‘_’ permetrà buscar una paraula amb accent independentment 
de que sigui obert o tancat. Exemple: amb ‘bon_tol’, s’obtindrà el mot bonítol. 
-Introducció dels símbols [ ] amb les vocals accentuades o sense accentuar al interior 
et donarà com a resultat la paraula ben escrita. Exemple: amb ‘bon[ìíi]tol’, s’obtindrà el 
mot bonítol. 
Filtres de grup i subgrup per reduir la cerca. Aquí es pot seleccionar un grup o subgrup 
concret per reduir la llista de resultats si s’observa que aquesta és massa extensa. (Per 
exemple, si seleccionem el grup ‘Carns i derivats’ i el subgrup ‘Porc’ ens sortiran tots 
els aliments que contenen carn de porc. Si, a més, s’introdueix ‘cru’ com a paraula clau, 
només ens sortiran els aliments amb carn de porc crua) 
Botó ‘Cercar’. Un cop introduïts els criteris de cerca desitjats (paraula clau, grup i 
subgrups), si es fa clic sobre aquest botó s’actualitzarà la llista amb els aliments 
corresponents. 
Llista d’aliments amb les característiques seleccionades. En aquesta finestra 
apareixeran els aliments resultants després d’aplicar els criteris i filtres de cerca. 
Veure dades. Mostra les dades nutricionals de l’aliment seleccionat a la llista. 
D’aquesta manera es pot comprovar si l’aliment que s’està introduint té les 
característiques que realment desitgem. 

Paraules clau 

Filtre de Grup 

Filtre de Subgrup 

Resultats de 
la Cerca 

Ordre 

Criteri d’ordenació 

Nutrient pel que es vol 
ordenar (per aport) 
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Afegir a l’àpat. Un cop seleccionat de la llista l’aliment desitjat, amb aquest botó 
l’afegeix a la dieta. Cal notar com en introduir un aliment a la dieta, aquest desapareix 
automàticament de la llista de nous possibles aliments, donat que ja estarà introduït. 
Criteris d’ordenació. Aquí es determina amb quin criteri es volen ordenar les dades 
aparegudes (Alfabèticament, per l’aport d’un determinat nutrient, de forma ascendent 
o descendent…) 

 
Editar quantitat (grams o mesures casolanes) 
 
 
Eliminar aliment de la dieta. 
 
Vista ràpida de la llista d’aliments. 
 

 
 

 
Calcula l’aport nutricional de l’aliment seleccionat. 
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Utilitat per trobar aliments equivalents a un aliment ja introduït per un 
paràmetre nutricional especificat, establint un marge d’error. 

 
Per exemple, es mira de trobar equivalències de calci per un batut de cacau, amb un 
10% d’error. La llista es por ordenar alfabèticament o per gramatge. Un cop es tria 
l’aliment pel qual es vol substituir li donem al botó “Substituir” i el substituirà. 
 

 
 
 
Botons per copiar o moure aliments i àpats.  
 

Mitjançant aquests botons es pot copiar o moure 
tant aliments sols com àpats sencers. Recordeu 
que per copiar o moure primer s’ha de seleccionar 

l’aliment o l’àpat desitjat, pressionar el botó corresponent, seleccionar després el lloc 
de destinació i seleccionar el botó ‘Enganxar’. Les icones amb la poma es refereixen a 
l’aliment seleccionat i les icones sense la poma a l’àpat. 
 

Impressió de la llista d’aliments. Permet imprimir la llista d’aliments per la 
impressora. 
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Impressió de la valoració nutricional. Permet imprimir la valoració nutricional 
que estigui seleccionada amb el selector de “Tipus de càlcul”, així el càlcul 
obtingut pot ser de l’àpat, del dia, de la setmana o be la mitja total. 
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Visualització de la dieta/valoració.  
Aquí es mostra com quedaria visualment la dieta o valoració un cop impresa o 
guardada en un arxiu 

• Zoom. Es pot seleccionar com es vulgui la visualització. El valor d’aquest zoom 
no afectarà al resultat de la impressió, només s’aplica a la visualització. 

• Selecció de la pàgina visualitzada. Aquí es pot seleccionar la pàgina que es vol 
visualitzar, ja sigui amb les fletxes o introduint directament el nombre. 

• Imprimir. Aquest botó obrirà el formulari d’impressió. 
• Exportar. Exporta la dieta/valoració a un arxiu que podrà ser en format HTML 

(com si fos una pàgina web) o TXT (text pla sense format). 
 

Comparativa amb les RDA’s. Aquesta opció permet comparar el càlcul 
obtingut amb les recomanacions d’ingesta recomanada de diferents països. 

 

 
 

Així es podrà comparar els resultats amb les taules RDA d’Espanya, França i USA, pels 
diferents sexes i rangs d’edat, calculant-nos el percentatge de cobertura. 

Aquest resultats a més a més es poden imprimir en un informe. 
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Resultats de la Valoració 
 
En el panell de resultats apareixen els nutrients amb el seu aport i la seva unitat. La 
columna “% AE” es refereix a l’aport energètic del nutrient en relació a la energia total 
obtinguda. 
 

 
 
Tipus de càlcul. Mostra els càlculs nutricionals de l’àpat o el dia o la 
setmana seleccionada o la mitjana de tots els dies introduïts. 
 
 

 
Tipus de nutrients. Selecciona si la visualització es farà de tots els 
nutrients o només dels principals. 

 
Distribució de l’energia per àpats. Mostra la proporció de cadascun dels àpats del dia 
seleccionat respecte el total. 
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Distribució de l’energia per principis immediats. Mostra, mitjançant una taula i una 
gràfica circular, la proporció de cadascun dels principis immediats sobre el total de 
l’àpat. 
 

 
 

INDICACIÓ DE LA QUANTITAT DE L’ALIMENT INTRODUÏT 
 
Tant si es pressiona el botó ‘Afegir aliment’ com el botó ‘Editar aliment’, s’obrirà la 
següent finestra d’indicació de quantitat. 
 

 
 
Per mesures o per grams. Aquí seleccionem si volem introduir la quantitat en grams o 
en mesures casolanes prefixades (que variaran segons l’aliment) 
 
Introducció per mesures casolanes. Amb els requadres superiors es selecciona quina 
mesura casolana es desitja (La taula de la dreta ens indica la seva equivalència en 
grams aproximada) i amb el requadre inferior s’ha d’introduir les unitat de mesura 
casolana. 
 
Introducció en grams. Aquí es pot introduir la quantitat desitjada directament en 
grams. Si la mesura l’hem feta amb mesures casolanes, aquest requadre s’omple 
automàticament amb la seva equivalència en grams. 
 
Botó ‘Acceptar’. Tanca el formulari i introdueix l’aliment a l’àpat, amb la quantitat 
seleccionada. 
 
Botó ‘Cancel·lar’. Tanca el formulari però sense desar-hi les dades. 
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GESTIÓ DE RECEPTES 
 

 
 
Com es pot observar, es troba dividida en dues parts. A la part esquerra se'ns mostra la 
llista de Subgrups creats (totes les receptes han d'estar incloses en algun Subgrup). A la 
part dreta es mostra la llista de les receptes incloses dins el Subgrup seleccionat. A sota 
de cada llista es troben una sèrie de botons amb possibles accions a realitzar sobre els 
subgrups o les receptes. Cal notar que quan una de les llistes està buida (per exemple, 
quan s’entra per primer cop amb aquell usuari), tots els botons estan desactivats 
excepte el ‘Nova' i el ‘Cancel·lar' (aquest últim el que fa és tancar la finestra i tornar a 
la pantalla anterior)  
 
Nou Subgrup. Crea un nou subgrup  

 
Editar subgrup. Edita el nom del Subgrup seleccionat.  
 
Eliminar Subgrup. Elimina el subgrup seleccionat amb totes les seves receptes.  
Obrir Recepta. Obre la recepta seleccionada i entra al formulari d'introducció de les 
receptes.  
 
Nova Recepta. Crea una nova recepta.  



 

 

Manual d’Usuari PCN Pro 1.0 

32 

 
 
Editar recepta. Edita el nom de la recepta.  
 
Eliminar recepta. Elimina la recepta seleccionada.  
 
Copiar recepta. Guarda en memòria la recepta seleccionada per poder-la enganxar 
després en un altre subgrup.  
 
Tallar recepta. Marca la recepta seleccionada com que s'ha de moure però fins que no 
s'enganxi en un altre subgrup es quedarà en el lloc original.  
 
Enganxar recepta. Afegeix al Subgrup l'última recepta guardada en memòria, ja sigui 
mitjançant el botó de copiar o el de moure.  
 
Cancel·lar. Tanca el formulari i torna a la finestra menú..  
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CALCULAR RECEPTES 
 
El formulari d'introducció d'aliments té l'estructura següent:  
 

 
 
Botons d'accions sobre els aliments de la barra d’eines. Aquests botons actuen sobre 
l'aliment seleccionat. Amb ells podem editar-lo, esborrar-lo, crear-ne un de nou o 
visualitzar les seves característiques.  
 
Tipus de nutrients. Selecciona si la visualització es farà de tots els nutrients o només 
dels principals.  
 
Distribució de l'energia per principis immediats. Mostra, mitjançant tant una taula i 
una gràfica circular, la proporció de cadascun dels principis immediats sobre el total de 
l'àpat.  
 
Impressió de la dieta. Amb aquests botons es pot imprimir o exportar a un arxiu tant 
la dieta com la seva valoració, així com els valors obtinguts de les RDA.  
 
Sortir. Tanca el formulari d'introducció d'aliments i torna a la finestra de gestió de 
dietes.  
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INTRODUCCIÓ D’UN NOU ALIMENT A LA RECEPTA 
 
Té un funcionament molt similar al d'afegir un nou aliment a una dieta. 
 

 
 
Introducció de la/les paraula/es clau/s. Aquí s’introdueix la paraula o paraules clau 
per a la cerca d’un determinat aliment (per exemple, si s’introdueix el mot ‘mad’, la 
llista inclourà totes les paraules que contenen aquesta combinació de lletres, com 
‘madur’, ‘ensaïmada’, ‘fumada’…) 
Cerca Avançada:  
-Introducció del símbol % per relacionar dos mots. Exemple: amb ‘caf%lle’, s’obtindrà 
“cafè amb llet”. 
-Introducció del símbol ‘_’ permet buscar una paraula amb accent independentment 
de que sigui obert o tancat. Exemple: amb ‘bon_tol’, obtindràs el mot bonítol. 
-Introducció dels símbols [ ] amb les vocals accentuades o sense accentuar al interior 
et donarà com a resultat la paraula ben escrita. Exemple: amb ‘bon[ìíi]tol’, obtindràs el 
mot bonítol. 
Filtres de grup i subgrup per reduir la cerca. Aquí es pot seleccionar un grup o subgrup 
concret per reduir la llista de resultats si veiem que aquesta és massa extensa. (Per 
exemple, si es selecciona el grup ‘Carns i derivats’ i el subgrup ‘Porc’ sortiran tots els 
aliments que contenen carn de porc. Si, a més, s’introdueix ‘cru’ com a paraula clau, 
només sortiran els aliments amb carn de porc crua) 
Botó ‘Cercar’. Un cop introduïts els criteris de cerca desitjats (paraula clau, grup i 
subgrups), fent clic sobre aquest botó s’actualitzarà la llista amb els aliments 
corresponents. 

Paraules clau 

Filtre de Grup 

Filtre de Subgrup 

Resultats de 
la Cerca 

Ordre 

Criteri d’ordenació 

Nutrient pel que es vol 
ordenar (per aport) 

Botó per minimitzar la 
finestra i poder observar 
els resultats si ens 
destorba sense tancar-la 
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Llista d’aliments amb les característiques seleccionades. En aquesta finestra 
apareixeran els aliments resultants després d’aplicar els criteris i filtres de cerca. 
Veure dades. Mostra les dades nutricionals de l’aliment seleccionat a la llista 
D’aquesta manera podem comprovar si l’aliment que s’està introduint té les 
característiques que realment es desitgen. 
Afegir a la recepta. Un cop seleccionat de la llista l’aliment desitjat, amb aquest botó 
l’introduirà a la recepta. Cal notar com en introduir un aliment a la recepta, aquest 
desapareix automàticament de la llista de nous possibles aliments, donat que ja estarà 
introduït. 
Criteris d’ordenació. Aquí determinarem amb quin criteri volem ordenar les dades 
aparegudes (Alfabèticament, pel percentatge d’un determinat nutrient, de forma 
ascendent o descendent…) 
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GESTIÓ D’ALIMENTS D’USUARI 
 

 
 
Com es pot observar, es troba dividida en dues parts. A la part esquerra es mostra la 
llista de Subgrups creats (totes les receptes han d'estar incloses en algun Subgrup). A la 
part dreta es mostra la llista dels aliments inclosos dins el Subgrup seleccionat. A sota 
de cada llista es trobaran una sèrie de botons amb possibles accions a realitzar sobre 
els subgrups o els aliments. Cal notar que quan una de les llistes està buida (per 
exemple, quan s’entra per primer cop amb aquell usuari), tots els botons estan 
desactivats excepte el ‘Nova' i el ‘Cancel·lar' (aquest últim el que fa és tancar la finestra 
i tornar a la pantalla anterior)  
 
Nou Subgrup. Crea un nou subgrup  

 
 
Editar subgrup. Edita el nom del Subgrup seleccionat.  
 
Eliminar Subgrup. Elimina el subgrup seleccionat amb totes les seves receptes.  
 
Obrir Aliment. Obre l'aliment seleccionat i entra la pantalla d'introducció de les dades 
de composició de l'aliment.  
 
Nou Aliment . Crea una nou aliment.  
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Editar aliment. Edita el nom de l'aliment.  
 
Eliminar aliment. Elimina l'aliment seleccionat.  
 
Copiar Aliment. Guarda en memòria l'aliment seleccionat per poder-lo enganxar 
després en una altra subgrup.  
 
Tallar Aliment. Marca l'aliment seleccionat com que s'ha de moure, però fins que no 
s'enganxi en un altre subgrup es quedarà en el lloc original.  
 
Enganxar aliment. Afegeix al Subgrup l'últim aliment guardat en memòria, ja sigui 
mitjançant el botó de copiar o el de moure.  
 
Cancel·lar. Tanca el formulari i torna a la finestra menú.  
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INTRODUCCIÓ DE DADES DE COMPOSICIÓ D’ALIMENTS 
 
El formulari d'introducció d'aliments té l'estructura següent:  

 
 
Amb els cursors podrem canviar manualment els valors de les dades de composició de 
l'aliment.  

 
Calcular l’energia d’un aliment 
 

El càlcul de l’energia es fa mitjançant la fórmula d’Atwater: 
 

( ) ( ) ( ) ( )7Etanol4Glúcids9Lípids4 Proteïna ×+×+×+×=Energia  
  
Ens demanarà confirmació per actualitzar el valor d’energia. 
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Imprimir dades de composició 
 

Un cop introduïdes les dades es podem imprimir mitjançant el botó “imprimir dades de 
composició” .  

 
 
Importar dades de composició 
 
També podem importar les dades de qualsevol aliment de la base de dades a través de 
l'opció de menú Arxiu, ‘Obtenir dades d'un altre aliment' i després fer canvis i 
adaptacions sobre les dades importades.  
 

  
  



 

 

Manual d’Usuari PCN Pro 1.0 

40 

 
GESTIÓ DE MESURES CASOLANES 
 
En seleccionar el botó Individus del Mesures s'obra una finestra que permet gestionar 
les mesures dels aliments i les receptes:  
 

 
 
Té un funcionament molt similar al de la finestra de cerca d’aliments a la dieta i 
receptes. 
 
Introducció de la/les paraula/es clau/s. Aquí s’introdueix la paraula o paraules clau 
per a la cerca d’un determinat aliment (per exemple, si s’introdueix el mot ‘mad’, la 
llista inclourà totes les paraules que contenen aquesta combinació de lletres, com 
‘madur’, ‘ensaïmada’, ‘fumada’…) 
Cerca Avançada:  
-Introducció del símbol % per relacionar dos mots. Exemple: amb ‘caf%lle’, s’obtindrà 
“cafè amb llet”. 
-Introducció del símbol ‘_’ permet buscar una paraula amb accent independentment 
de que sigui obert o tancat. Exemple: amb ‘bon_tol’, s’obtindrà el mot bonítol. 
-Introducció dels símbols [ ] amb les vocals accentuades o sense accentuar al interior 
et donarà com a resultat la paraula ben escrita. Exemple: amb ‘bon[ìíi]tol’, s’obtindrà el 
mot bonítol. 
Filtres de grup i subgrup per reduir la cerca. Aquí es pot seleccionar un grup o subgrup 
concret per reduir la llista de resultats si es veu que aquesta és massa extensa. (Per 
exemple, si es selecciona el grup ‘Carns i derivats’ i el subgrup ‘Porc’ sortiran tots els 
aliments que contenen carn de porc. Si, a més, s’introdueix ‘cru’ com a paraula clau, 
només ens sortiran els aliments amb carn de porc crua) 
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Botó ‘Cercar’. Un cop introduïts els criteris de cerca desitjats (paraula clau, grup i 
subgrups), es fa clic sobre aquest botó i s’actualitzarà la llista g amb els aliments 
corresponents.. 
Llista d’aliments amb les característiques seleccionades. En aquesta finestra 
apareixeran els aliments resultants després d’aplicar els criteris i filtres de cerca. 
Veure dades. Mostra les dades nutricionals de l’aliment seleccionat a la llista g. 
D’aquesta manera podem comprovar si l’aliment que s’estan introduint té les 
característiques que realment desitgem. 
Afegir a l’àpat. Un cop seleccionat de la llista l’aliment desitjat, amb aquest botó 
l’introduïm a la dieta. Noteu com en introduir un aliment a la dieta, aquest desapareix 
automàticament de la llista de nous possibles aliments, donat que ja estarà introduït. 
Criteris d’ordenació. Aquí determinarem amb quin criteri volem ordenar les dades 
aparegudes (Alfabèticament, pel percentatge d’un determinat nutrient, de forma 
ascendent o descendent…) 
 
La finestra consta de 4 botons:  
 

 
Composició 
 

 

 
 
Permet consultar la composició de l’aliment seleccionat. 
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Imprimir composició 
 

 

 
 
Permet imprimir les dades de composició de qualsevol aliment de la base de dades. 
 

 
Edició de Mesures Casolanes 
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En aquesta finestra un menú amb dues opcions: arxiu i edició. El menú arxiu permet 
importar mesures o tancar la finestra de gestió. 
 
En el cas que s’hagi creat una recepta o aliment nou es poden introduir les seves 
mesures o manualment des d’aquí o fent servir la eina d’importar mesures que ens 
permet agafar les mesures d’un altre aliment que pugui interessar. 
 

 
 
Importar mesures. Seleccionar l'aliment i fer clic al botó per tal d'obtenir les dades. 
Llavors s'obra una pantalla amb mesures per importar: 
 

 
 
S'ha d'anar amb compte, ja que les mesures casolanes de l'aliment que coincideixin es 
perdran. Un cop importades les mesures casolanes, es poden personalitzar i acabar 
d’adaptar a l’aliment al qual hem importat les dades. 
 
Botó Nova. Introdueix una nova mesura. 
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Botó Editar. Edita les mesures, sempre i quan hagin estat introduïdes per l'usuari  
 
Botó Eliminar. Elimina les mesures seleccionades, sempre i quan hagin estat 
introduïdes per l'usuari  
 
Botó Descriptors. Gestionar els descriptors. És una drecera per tal de no haver de 
tornar a la finestra de Gestió de Mesures Casolanes, però porta a la mateixa finestra. 
 

 
Edició de Descriptors de Mesures 
 

 
Aquesta finestra permet gestionar els descriptors de mesures  
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Botó Nou. Introdueix un nou descriptor  
 

 
 

• Mesura singular: el nom de la mesura en singular 
• Mesura plural: el nom de la mesura en plural  

 
Botó Editar. Edita un descriptor. Cal dir que només es poden editar aquells descriptors 
de mesures que siguin propietat de l’usuari. Els descriptors amb el propietari “Original” 
no es poden canviar.  
Botó Eliminar. Elimina un descriptor. Cal dir que només es poden eliminar aquells 
descriptors de mesures que siguin propietat de l’usuari. Els descriptors amb el 
propietari “Original” no es poden canviar. 
Botó Tanca. Tanca la finestra de gestió de Descriptors de Mesures. 
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