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Writefull és un complement, disponible gratuïtament per a Overleaf i MS Word, que ajuda a 

utilitzar terminologia i llenguatge adient en la redacció de textos acadèmics i científics en 

anglès, a través de tecnologia basada en intel·ligència artificial. Ofereix suggeriments que 

milloren l'estil de redacció mitjançant propostes lingüístiques (sintàctiques, gramaticals i 

terminològiques). Funciona amb Microsoft, macOS i Linux.  

Writefull permet: 

• Consultar la freqüència i context amb la que el text apareix a una base de dades 

(segons els resultats de la cerca de Google).   

• Comparar dues frases, per saber amb quina freqüència s'utilitza una frase en 

comparació amb una altra i com s'utilitzen en el context, fins i tot depenent del mitjà: 

llibres, articles, etc. 

• Consultar suggeriments a nivell local per inserir o utilitzar paraules i/o frases diferents 

a les marcades, mostrant les probabilitats de correcció de cada suggeriment. Es pot 

substituir o ignorar per mantenir el text tal qual. 

 

Aneu amb compte amb el plagi quan utilitzeu l’eina. Cal evitar copiar frases senceres al vostre 

treball. 

El complement s’activa per a Word des de la botiga dels Complements >> Gestionats per 

l’Administrador. Un cop activat cal identificar-se com a membre de la Universitat de Barcelona 

per instal·lar-lo. Tot seguit apareixerà la icona de Writefull al costat dret de la barra d'eines. 

Simplement cal fer clic a la icona per obrir-lo i accedir a les funcionalitats que ofereix. 

Les instruccions per a Overleaf es troben al final del document. 

Modes de treball 

Proofread mode: comprova la correcció de la gramàtica, l'ús de les paraules i l'estil. 

Full Edit mode: comprova la frase i l'ordre de les paraules per millorar la llegibilitat del text. 

 

Funcions 

Check Document: comprova tot el document. 

Check Paragraph: comprova un paràgraf seleccionat. 

Sentence Palette:  llista de frases acadèmiques habituals a diferents àmbits de recerca. 

Enumera els connectors, paraules i frases d'exemple utilitzades per emmarcar la narració de 

l’article quan s’introdueix una nova línia d'argument, una relació causa-efecte o conclou una 

secció. 

Language Search: base de dades local de llenguatge autèntic de textos científics, per veure 

com s'han d'utilitzar paraules i frases en context.  

https://www.writefull.com/
https://www.overleaf.com/
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Title Generator: genera automàticament títols basats en el vostre resum. Assegureu-vos de 

què el vostre resum tingui entre 150 i 2.000 caràcters i estigui escrit en anglès. 

Paraphraser: reformulacions de les frases, en tres nivells segons les necessitats d'edició. Les 

notes a peu de pàgina, referències i caràcters especials es converteixen en text sense format 

durant el procés de reformulació, així que cal reeditar el format un cop finalitza el procés.  

Find sentences in context: mostra l’ús d’un fragment concret de text en textos científics i la 

freqüència d’ús. Permet navegar per les frases i obtenir un context ampliat.  

Find sinonyms in context: mostra paraules que es poden utilitzar en lloc d'altres en un context 

determinat, sense canviar el significat de la frase. Per fer aquesta cerca, cal afegir un asterisc 

abans i després d'una paraula. 

Find words in context: mostra paraules que s'utilitzen habitualment en lloc d'altres en un 

context determinat i la freqüència d’ús. A diferència de Find sinonyms in context, és possible 

que no siguin sinònimes, la qual cosa significa que utilitzar-les com a substitutes pot canviar el 

significat de la frase. Per fer aquesta cerca, cal introduir el text amb un guió baix en lloc de la 

paraula per a la qual voleu rebre suggeriments. 

Compare words in context: mostra com s'utilitzen dues paraules diferents en una frase 

determinada i la freqüència d’ús. Útil per parelles de paraules que tenen el mateix significat 

però diferents patrons gramaticals. Per fer aquesta cerca, cal introduir el text incloent les dues 

paraules separades per una barra inclinada. 

Compare sentences in context: mostra com s'utilitzen dues frases diferents en un paràgraf  

determinat i la freqüència d’ús per saber quina de dues frases encaixa millor en un context 

determinat. Per fer aquesta cerca, cal introduir les dues frases separades per `vs`.  

 

Writefull i Overleaf 

Cal descarregar l’última versió disponible del paquet DEB des del lloc web oficial i escollir la 

versió adequada  (i386 o x64). Després, procedir a la instal·lació: sudo dpkg -i 

writefull_x.x.x_x.deb.  

Writefull llegeix la font LaTeX i la compila en text sense format abans d’oferir suggeriments. En 

fer-ho, s'ometen els elements següents:  

• alguns símbols i fórmules matemàtiques, 

• taules, figures i quadres de text, 

• la teva llista de referències, 

• números de secció i vinyetes. 

L'informe pot mostrar marcadors de posició, com ara [-ref-] i [-math-] que es 

mantindran intactes.  

https://writefullapp.com/
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Les ordres 

Tingueu en compte que heu d'afegir la vostra frase immediatament després d'introduir les 

claus, o afegir la clau de tancament després d'haver escrit la vostra frase; en cas contrari, falta 

l'argument requerit i l'ordre fallarà. 

\maketitleforreal, per utilitzar el generador de títols de Writefull. Ofereix un títol 

generat per IA basat en el vostre resum. Per això cal assegurar-se que el vostre codi conté un 

resum indicat per \begin{abstract} i \end{abstract 

\paraphrase, per reescriure una frase. Cal indicar el nivell de parafraseig que voleu (low, 

medium, high) com a argument opcional (usa el medium per defecte).  

Exemple: \paraphrase[high]{frase a parafrasejar} o, 
\paraphrase[h]{frase a parafrasejar} 

 

  


