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Resum  
 

Actualment les tecnologies tenen un paper molt important a la nostra societat, per això 

és important i necessari plantejar-se quins usos se’ls dona i quines aplicacions ajuden a 

desenvolupar. Amb aquest Treball de Fi de Grau es vol demostrar, a través de la visió 

de la lingüística computacional, que un assistent de redacció és una aplicació molt útil 

que es pot dur a terme gràcies al processament del llenguatge natural. És una eina que 

engloba diverses ajudes per a l’usuari a l’hora de realitzar una redacció, per millorar-ne 

la qualitat i fer que sigui un procés més senzill. L’objectiu principal del treball és 

investigar si realment són eines conegudes pel públic i si mitjançant codi de 

programació Python i la llibreria de NLTK, destinada a treballar amb el llenguatge 

natural, es pot dur a terme una aplicació que proporcioni ajudes bàsiques com les d’una 

aplicació d’assistència a la redacció. Tot i això, es vol donar un toc diferent: s’enfocarà 

a resoldre problemes que es poden tenir a l’hora de redactar en una segona llengua, 

segurament diferents dels que es tenen quan es redacta amb una primera llengua. És per 

això que també es farà recerca sobre què implica escriure en una segona llengua. A més, 

a partir de l’anàlisi posterior destintada a conèixer l’opinió de possibles usuaris, s’ha 

pogut comprovar que és una eina bastant desconeguda però que desperta un interès 

elevat posat que resol molts problemes que sorgeixen a l’hora de redactar en anglès 

sense la necessitat d’altres aplicacions.  

 

Paraules clau: lingüística computacional, assistent de redacció, Python, redacció en 

segones llengües, NLTK. 
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Resumen 

 
Actualmente las tecnologías tienen un papel muy importante en nuestra sociedad, por 

eso es importante y necesario cuestionarse los usos que se les da y las aplicaciones que 

ayudan a desarrollar. Con este Trabajo de Final de Grado se quiere demostrar, a través 

de la visión de la lingüística computacional, que un asistente de redacción es una 

aplicación muy útil que se puede llevar a cabo gracias al procesamiento del lenguaje 

natural. Es una herramienta que engloba diferentes ayudas para el usuario cuando desea 

realizar una redacción, para mejorar su calidad y hacer que sea un procesa más 

llevadero. El objetivo principal del trabajo es investigar si realmente son herramientas 

conocidas por el público y si, mediante código de programación Python y la librería 

NLTK, destinada a trabajar con el lenguaje natural, se puede realizar una aplicación que 

proporcione ayudas básicas como las de una aplicación de asistencia a la redacción. Sin 

embargo, se quiere aportar un toque diferente: se enfocará para resolver problemas que 

pueden surgir redactando en una segunda lengua, seguramente diferentes a los que 

surgen cuando se redacta en una primera lengua. Por eso también se realizará una 

investigación sobre qué implicaciones tiene escribir en una segunda lengua. Además, a 

partir del análisis posterior destinado a conocer la opinión de posibles usuarios, se ha 

podido comprobar que es una herramienta bastante desconocida pero que despierta un 

elevado interés, puesto que resuelve muchos problemas que surgen cuando se redacta en 

inglés sin la necesidad de usar aplicaciones ajenas.  

 

Palabras clave: lingüística computacional, asistente de redacción, Python, redacción en 

segundas lenguas, NLTK.  
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Abstract  

 
Technologies play nowadays a major role in our society. Thus, it is crucial and 

necessary to question why they are used, and what apps are designed using them. 

Through the vision of computational linguistics, the aim of this Final Degree Project is 

to demonstrate that a writing assistant is a very useful application that can be developed 

due to the natural language processing. It is a tool that includes different aids to help 

users making essays, to improve its quality and to make the work easier. Not only does 

this software help users with theirs essays but it also encourages them to take up on 

writing in different languages as it provides them with enough assistance to boost up 

their confidence when dealing with them The main objective of the project is to 

investigate if these types of tools are known for the public and if an application that 

provides basic aids such as a writing assistant can be made through Python 

programming code and NLTK library, destined to work with the natural language. 

However, this project wants to give a different point of view about this type of 

applications: it will focus to solve problems that can appear while writing in a second 

language, surely different from those that arise when writing in a first language. 

Moreover, an analysis destined to know the opinion of potential users confirms that is a 

tool quite unknown but that it arouses a high interest since it solves many problems that 

emerge when written in English without the need to use other applications. 

 

Key words: computational linguistics, writing assistant, Python, second language 

writing, NLTK.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1.  Motivació, delimitació i justificació del tema  

 

De tots els àmbits lingüístics tractats durant el grau el que més m’ha cridat l’atenció és 

la lingüística computacional. Veure com a partir d’un codi escrit per mi mateixa i 

executant-lo es pot modificar, analitzar o treballar sobre un text de llenguatge natural és 

una cosa que trobo molt interessant. És per això que aquest treball es centra en l’anàlisi 

d’aplicacions que tenen com a objectiu ajudar a usuaris a millorar la seva redacció, i en 

la realització d’una aplicació semblant mitjançant codi de programació.  

 

Actualment i cada cop més, les tecnologies tenen un paper molt important a la nostra 

societat. Són presents al nostre dia a dia, de vegades fins i tot sense que ens n’adonem. 

Algunes de les eines tecnològiques que fem servir tenen a veure amb el llenguatge, ens 

ajuden a escriure millor, a fer millors traduccions o simplement segueixen les ordres que 

els donem només a través de la nostra veu.  

 

Totes aquestes aplicacions tenen darrer un component lingüístic molt important, ja que 

han estat creades a partir de la llengua tant escrita com oral. La disciplina lingüística que 

s’encarrega de dur a terme realitzar aquesta feina és la lingüística computacional. És 

l’encarregada que, juntament amb informàtics, tal com es pot apreciar a la Imatge 1, i 

amb altres professionals, es puguin realitzar, entre d’altres, aplicacions que tinguin a 

veure amb el llenguatge.  

 

La tasca principal del lingüista computacional és saber expressar les regles del 

llenguatge natural en llenguatge de programació. És a dir, ha de saber “traduir” un 

llenguatge natural com el català, el castellà o l’anglès a un llenguatge de programació, 

per exemple Python, per tal que l’ordinador executi tasques relacionades amb el 

llenguatge.  

 

 

 

 

 

Imatge 1 Relació que hi ha entre la informàtica i la lingüística 

(Villayandre Llamazares, 2000) 
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Tal com descriu Oxford University, “Computational linguistics is an interdisciplinary 

field concerned with the processing of language by computers. Since machine 

translation began to emerge some fifty years ago, computational linguistics has grown 

and developed exponentially. It has expanded theoretically through the development of 

computational and formal models of language”. (The Oxford Handbook of University, 

2009, p. ix)  

 

Les aplicacions de la lingüística computacional es poden classificar en tres grans blocs: 

les que tenen a veure amb el processament del llenguatge natural, que tenen com a 

objectiu reproduir amb mitjans informàtics la conducta lingüística dels parlants d’una 

llengua; les que van relacionades amb les tecnologies de la parla, que desenvolupen 

eines que impliquen llenguatge en forma oral i les relacionades amb les indústries 

lingüístiques que tenen com a objectiu el desenvolupament de productes comercials 

destinats a usuaris. (Villayandre Llamazares, 2000)  

 

Les aplicacions relacionades amb el llenguatge són molt variades i tenen diversos 

objectius. N’hi ha que fan traduccions automàtiques, que corregeixen ortogràfica i 

gramaticalment, que són capaces d’extreure la informació més rellevant d’un text o fins 

i tot de detectar emocions a partir de textos escrits. A més, pel que fa a les tecnologies 

relacionades amb la parla, existeixen assistents virtuals que són capaços d’interactuar 

amb l’usuari simplement a través del llenguatge oral, com Siri, Cortana o Alexa.    

 

Per poder realitzar aquestes aplicacions cal treballar amb corpus, que són mostres de 

textos reals processades per ordinador que permeten estudiar una llengua i/o treballar 

amb ella. Aquests corpus poden ser tant textuals com de veu, a través d’enregistraments 

de la parla. 

  

Una de les eines desenvolupades gràcies a la lingüística computacional són els 

assistents de redacció, programes que et donen eines d’ajuda mentre estan duent a 

terme una redacció com sinònims, correctors ortogràfics i gramaticals, eines d’ajuda a la 

puntuació, etc.  

 

Segons la pàgina web G2, especialitzada en softwares i programes informàtics,  “writing 

assistants utilize machine learning to help users through various steps of the writing 



13 

 

process, including research, grammar and tone checking, and localization. These tools 

leverage natural language processing (NLP) to analyse text and provide 

recommendations or related content. These tools can ease the otherwise cumbersome 

and slow process of writing content, allowing users to write more quickly and with 

confidence.” (www.g2.com/categories/ai-writing-assistant) 

 

És a dir que un assistent de redacció és aquell programa que ajuda a un usuari en 

concret a fer una millor redacció mitjançant diverses ajudes relacionades amb el 

llenguatge, totes elles desenvolupades amb processament del llenguatge natural.  

 

Actualment hi ha pocs assistents de redacció al mercat. Els que existeixen són o de 

versió gratuïta, amb ajudes limitades, o de pagament. Tot i això, no n’hi ha cap que 

estigui pensat especialment per redactar en una llengua que no és la teva L1, és a dir, 

que no és la teva llengua nativa o la que més utilitzes i que, per tant, et pot generar més 

problemes i dubtes a l’hora d’escriure que la teva primer llengua.  

1.2.  Objectius i preguntes de partida  

 

L’objectiu principal d’aquest treball és solucionar el problema plantejat anteriorment de 

la falta d’assistents de redacció per redactar en L2, una segona llengua amb què es 

poden tenir més dificultats a l’hora de dur a terme una redacció. És per això que es 

desenvoluparà, mitjançant coneixements de lingüística i de lingüística computacional, 

un programa informàtic que faci les tasques d’un assistent de redacció.  

 

Com ja s’ha especificat anteriorment, l’assistent de redacció que es vol dur a terme a 

través d’aquest Treball de Fi de Grau va dirigit a les persones que no són natives de 

l’anglès, és a dir, que l’anglès no és la primera llengua que van aprendre o que no és 

gaire present al seu dia a dia i que, per tant, el seu nivell de domini de la llengua no és 

gaire elevat.  

 

Aquest treball parteix de tres preguntes o hipòtesis. La primera és que una persona té 

més dificultats a l’hora de redactar en una L2, una llengua que no és la seva llengua 

materna o principal, que s’investigarà a l’apartat de redacció en segones llengües del 

marc teòric. La segona és que a partir de corpus de l’anglès i de coneixements bàsics de 

http://www.g2.com/categories/ai-writing-assistant
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programació es pot desenvolupar una aplicació informàtica que aporti ajudes a l’usuari a 

l’hora de realitzar una redacció, que es durà a terme a l’apartat de desenvolupament del 

projecte. I, la tercera i última, és que per culpa del poc nombre d’aplicacions que fan 

aquesta funció, els assistents de redacció no són gaire coneguts ni utilitzats avui en dia 

pels usuaris; aquesta tercera hipòtesi s’investigarà a l’apartat d’anàlisi a través 

d’enquestes.   

 

El treball s’estructura en marc teòric, metodologia, desenvolupament del projecte, 

anàlisi dels tests d’usuaris i conclusions i treballs futurs.  

 

Al marc teòric s’investigarà sobre la redacció en segones llengües, les eines que 

existeixen actualment de suport a la redacció i les eines de programació a partir de les 

quals es pot desenvolupar una aplicació d’ajuda a la redacció. A la metodologia 

s’explicarà el procés que s’ha seguit i quines eines s’han utilitzat per poder realitzar 

l’aplicació i s’explicarà com s’han dut a terme els tests d’usuaris per veure quin és el 

coneixement general dels usuaris sobre els assistents de redacció i, sobretot, per saber la 

seva opinió de l’aplicació. A l’apartat de desenvolupament del projecte s’explicarà tot el 

codi realitzat. Pel que fa a l’anàlisi dels tests d’usuaris, s’analitzaran els resultats dels 

tests. Per últim, es presentaran les conclusions del treball i es realitzaran propostes de 

millora de l’aplicació per a treballs futurs.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1.  Redacció en segones llengües 

 

En aquest apartat s’analitzarà què vol dir escriure en una segona llengua (L2) i, a través 

de dos estudis, s’analitzaran dues possibles hipòtesis per explicar quina relació hi ha 

entre la primera llengua (L1) i la segona (L2) a l’hora d’escriure.  

 

Escriure és una acció complexa que requereix activar diversos coneixements del 

llenguatge com el lèxic, la gramàtica, la pragmàtica i l’ortografia. A més, tal com 

defensa Hyland (2011) és una forma d’expressió molt important: “Writing is either  

simply words on a page or an activity of solitary individuals. Rather, modern 

conceptions of learning to write see writing as a social practice, embedded in the 

cultural and institutional contexts in which it is produced and the particular uses that are 

made of it” (Hyland, 2011, p. 20) 

 

Altrament, segons Canning (2004), escriure vol dir activar els coneixements lingüístics 

de la llengua en qüestió, les estratègies de composició de la llengua, així com els 

coneixements de la matèria sobre la qual tractarà la redacció. També activar les 

estructures formals de discurs del llenguatge per tal de construir un text coherent i 

adequat al context, i, a més, s’ha de tenir en compte el context en què es desenvoluparà 

el text i els seus objectius.  

 

Blyth (2010) també defensa que el procés de l’escriptura, que inclou coneixements 

d’estils d’escriptura, de convencions de comunicació, de lèxic, de gramàtica, 

pragmàtica, ortografia, puntuació i correcció, es complica quan es du a terme mitjançant 

una segona llengua: “While the physical act of writing is fairly automatic for adult 

writers, in the L2 becomes a conscious process once more, especially if the L2 

orography is different from the learners’L1”(Blyth, 2010). Altrament, segons Leki 

(2011), escriure en una llengua que no és la teva L1, és a dir que no és la teva llengua 

principal o no és la llengua amb què has conviscut durant la teva vida, vol dir estar fent 

coses noves i diferents al mateix temps: no significa tornar a aprendre a escriure sinó 
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aprendre a plasmar els coneixements previs d’escriptura i ajuntar-los amb els 

coneixements lingüístics de la nova llengua.  

 

A més, el fet d’escriure en una L2, és una bona forma de millorar les competències de la 

llengua en qüestió, ja que tal com explica Manchón (2011), “Printed words play a major 

role in the language learning experience of many L2 learners (Harklau 2002; Williams 

2008), particularly foreign language students (Bruton 2007; Manchón 2009 in press a, b; 

Manchón & ; Roca de Larios 2007) and adult learners from whom “second language 

acquisition may be triggered more through literacy activities that through interaction” 

(Weissberg 2008:35)”. Tot i això, també recalca el fet que això serà possible sempre i 

quan després de la realització de la redacció hi hagi una bona correcció. Això ajudarà 

als aprenents a millorar, sobretot, pel que fa  a les formes gramaticals de l’anglès, molt 

més que una producció oral. (Manchón, 2011) 

 

Un altre punt important en relació a l’educació, segons Verspoor i Smiskova (2012), és 

que a través d’una redacció es pot veure què se sap d’una llengua, ja que implica 

utilitzar totes les facetes del llenguatge. Així doncs, una redacció és una forma 

d’avaluació molt completa per tal de mesurar els coneixements lingüístics, tant d’una 

L1 com d’una L2.  

 

Pel que fa a la relació que s’estableix entre L1 i L2 a l’hora de realitzar un procés 

d’escriptura, actualment hi ha dues teories o hipòtesis que defensen dos punts de vist 

diferents: la interdependència lingüística (linguistic interdependence hypothesis) i la 

dependència ortogràfica (script-dependent hypothesis).  

 

La primera, la teoria de la interdependència lingüística, defensa el fet que les dificultats 

que es tenen en una primera llengua (L1) també seran les dificultats que es tindran en 

una segona llengua (L2) . En canvi, la teoria de la dependència ortogràfica defensa que 

els problemes d’escriptura són independents d’una llengua a una altra i que no es 

traspassen, que tenir problemes en una llengua no vol dir haver-los de tenir en una 

segona. (Jiménez, O’Shanahan, 2010) 

 

Tot i això, tal com explica Manchón (2012), hi ha qui defensa la idea que és molt difícil 

explicar en una sola teoria què passa quan s’escriu en una segona llengua: “No single 
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theory might ever explain such complex phenomena as second language writing, which 

necessarily involves the full range of psychological, cultural, political and educational 

variables in which humans engages“ (Cumming 2010:19, p. 5)  

 

Segons un estudi realitzat per la Univeridad de La Laguna en els quals es comparen els 

processos cognitius i d’escriptura d’infants que tenen com a primera llengua el castellà i 

que aprenen anglès com a L2 i infants canadencs de parla anglesa, la principal 

diferència que hi ha entre els dos grups a l’hora d’escriure en anglès és la competència 

lingüística, que engloba el vocabulari i la consciència sintàctica. Tot i això, destaca el 

fet que entre els dos grups no hi ha diferències significatives pel que fa a l’escriptura de 

paraules i pseudoparaules, memòria de treball ni de consciència fonològica. (Jiménez, 

Siegel, O´Shanahan, Mazabel, 2010)  

 

A més, aquest estudi sosté la hipòtesi de la dependència ortogràfica. “En general, los 

hallazgos encontrados en esta investigación parecen apoyar la teoría de la 

interdependencia lingüística. Se ha podido demostrar que las habilidades de escritura en 

ambas lenguas están estrechamente relacionadas y nos existen diferencias significativas 

entre los grupos en el desarrollo de procesos fonológicos y de las habilidades 

ortográficas en la escritura.” (Jiménez et al., 2010, p. 12) 

 

En canvi, un estudi realitzat per la Revista Iberoamericana de Educación, recolza 

ambdues teories, tant la d’interdependència com la de dependència ja que sí que hi ha 

habilitats que comparteixen la L1 amb la L2. “La primera teoría establece que los 

procesos que son importantes para el aprendizaje de la lectura y escritura en la primera 

lengua también lo serán para el aprendizaje de la lectura y escritura de una segunda 

lengua. No obstante, hay otras habilidades, tales como la conciencia sintáctica y la 

memoria de trabajo, que requieren un cierto grado de exposición del idioma antes de 

que los niños EII puedan alcanzar niveles similares a los de los grupos nativos.” 

(Jiménez, O’Shanahan, 2010, p. 19) 

 

En conclusió, es pot afirmar que la redacció en L2 és un procés laboriós que implica 

activar molts coneixements, tant d’escriptura en general com del llenguatge en qüestió i 

que és una bona forma d’ampliar els coneixements lingüístics i de reflectir què se sap 

d’una llengua en concret. A més, pel que fa a les teories que relacionen l’escriptura 
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d’L1 amb la d’L2, no es pot afirmar que hi hagi res clar, ja que hi ha autors que tenen 

posicions contràries.   

 

2.2. Eines actuals de suport a la redacció  

2.2.1. Assitents de redacció  

 

Abans de començar a realitzar l’objectiu principal d’aquest treball, l’aplicació 

d’assistència a la redacció, cal veure quines eines hi ha actualment al mercat que s’hi 

assemblin per veure què ofereixen.  

 

Actualment hi ha dos assistents de redacció, que tenen com a objectiu ser un aliat a 

l’hora de realitzar una redacció, guiar a l’usuari per treure el màxim profit d’ell mateix i 

de la seva escriptura: Grammarly i ProWritingAid. A continuació es parlarà del seu 

desenvolupador i les seves característiques principals com les funcions que ofereix, els 

idiomes en què està disponible i el preu. 

 

 Grammarly  

L’assistent de redacció més famós actualment és Grammarly. El seu desenvolupador és 

l’empresa Grammarly, Inc., que es dedica a desenvolupar diferents aplicacions d'ajuda a 

la redacció i a la comunicació en general. Aquesta aplicació en concret consta de tres 

versions, la gratuïta, la Premium i la Business. Tots tres tenen un preu i unes 

característiques diferents que s’expliquen a continuació 

(https://www.grammarly.com/faq#toc0). 

 

Pel que fa a la versió gratuïta de l'aplicació el que ofereix és una correcció d'errors 

gramaticals i ortogràfics i correcció dels signes de puntuació. La versió Premium, 

que val 11,66 $ al mes, a part de les utilitats mencionades anteriorment també ofereix la 

correcció de l'estructura de les frases, la detecció de plagi i una millora del 

vocabulari per tal que aquest sigui adequat al tipus de text que l'usuari està escrivint. A 

més, un cop acabada la redacció, ofereix la possibilitat que et retorni una anàlisi del 

text, perquè l'usuari vegi els errors que ha comès i on pot millorar. Per últim, també 

ofereix la versió Business, amb les mateixes ajudes que la versió Premium però pensada 

https://www.grammarly.com/faq#toc0
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per a empreses. Aquesta versió Business val 15 $ al mes per usuari i està dirigida a 

empreses d'entre 3 i 100 treballadors (https://www.grammarly.com/premium). 

 

L'aplicació pot ser tant d'escriptori com en línia, només cal descarregar-la de la pàgina 

web i es converteix en una extensió del navegador que s'utilitzi, de manera que 

corregeix tot allò que s'hi escrigui (https://app.grammarly.com/). 

 

Pel que fa als idiomes, cal destacar que inclou la possibilitat de triar en quin dialecte de 

l'anglès es vol escriure, distingeix entre anglès americà, britànic, australià i canadenc i 

fa diferències en ortografia, gramàtica i puntuació 

(https://www.grammarly.com/blog/how-to-switch-dialects/). 

 

 ProWritingAid 

ProWritingAid és una aplicació disponible tant en línia com en format d’aplicació 

d’escriptori desenvolupada per l’empresa Orpheus Technology, especialitzada en 

desenvolupar softwares que utilitzen processament del llenguatge natural i intel·ligència 

artificial (http://orpheustech.co.uk/).  

 

L’aplicació ofereix unes vint ajudes a l’usuari que s’explicaran a continuació. Ofereix 

un informe d’estil, l’objectiu del qual és que la redacció sigui correcta més enllà de la 

gramàtica i que s’adapti a l’estil que busca l’usuari. També consta d’un corrector de 

gramàtica basat en el de Microsoft però millorant-lo, arreglant errors que s’havien 

detectat i introduint intel·ligència artificial perquè pugui ser més precís. A més ofereix 

l’opció de detectar les paraules, els sintagmes i les frases que més es repeteixen i 

canviar-les a través d’un Tesaurus, lèxic i/o de context per tenir una redacció amb una 

diversitat lèxica més elevada i evitar les repeticions innecessàries:  “Intensifiers like 

"very", for example, actually weaken your writing, or hesitant words like "just" or 

"maybe" make your writing feel unconvincing. Words like these are fine in moderation, 

but when overused can undermine your ideas.” Una altra ajuda és la detecció i 

eliminació de redundàncies com “frozen ice”. També ofereix la possibilitat de veure 

quantes paraules buides, o stop words, conté la redacció per poder substituir-les per 

paraules amb un significat ple o simplement evitar-les 

(ww.prowritingaid.com/en/App/WritingReports). 

 

https://www.grammarly.com/premium
https://app.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/blog/how-to-switch-dialects/
http://orpheustech.co.uk/
https://prowritingaid.com/en/App/WritingReports
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Pel que fa a la facilitat de lectura de cara al possible lector del text, ProWritingAid 

ofereix una anàlisi de les frases que poden resultar difícils de llegir i/o entendre a 

través de l’eina Flesch Reading Ease Score, així com una anàlisi de quantes paraules 

té cada frase, per veure si s’han d’allargar o escurçar. A més, analitza el percentatge 

de pronoms que conté el text per evitar la repetició i la monotonia: “On average, 

published writing contains only 4-15% pronouns. If your writing contains a higher 

percentage than that, then you need to replace your pronoun-heavy passages with more 

dynamic wording.” També analitza els connectors textuals que hi ha al text per veure 

que hi hagi una bona cohesió i que el text sigui fàcil de llegir, com també que s’estigui 

escrivint tota l’estona en anglès americà o britànic i que no es barregin  

(ww.prowritingaid.com/en/App/WritingReports). 

 

A més, ofereix la possibilitat de revisar els homònims de la paraula escrita per evitar 

errors, així com els acrònims. També ofereix la funció d’incorporar diccionaris 

personals. Finalment ofereix l’opció de comparar el text amb pàgines i web i articles 

per detectar que no s’ha comès plagi. Aquesta eina es paga a part i té un cost de 5 € 

(ww.prowritingaid.com/en/App/WritingReports).  

 

L’aplicació consta d’una versió gratuïta que pot ser en línia o en aplicació d’escriptori. 

Pel que fa a la versió en línia el que fa és restringir les ajudes, el nombre de paraules que 

analitza i l’accés a la col·lecció de llibres i recursos. L’aplicació d’escriptori, en canvi, 

es pot utilitzar durant un màxim de dues setmanes. Pel que fa a la versió de pagament, 

amb la qual es té accés a totes les ajudes, sense límit de paraules, hi ha diferents formes 

de pagament. Es pot comprar la llicència per un any (60 €), per dos anys (90 €), per tres 

anys (120 €) o de forma il·limitada (210 €). Tot i això, s’ofereixen descomptes si es 

compren vàries llicències, o si l’usuari és estudiant  

(www.prowritingaid.com/en/App/Purchase).  

 

Actualment aquesta aplicació només està disponible en llengua anglesa, però sí que fa la 

distinció entre anglès americà i britànic, tant en l’escriptura com en les normes de 

puntuació (www.prowritingaid.com/en/App/FAQ). 

 

https://prowritingaid.com/en/App/WritingReports
https://prowritingaid.com/en/App/WritingReports
http://www.prowritingaid.com/en/App/Purchase
http://www.prowritingaid.com/en/App/FAQ
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En conclusió, tot i que actualment hi ha dues aplicacions que ofereixen ajudes generals 

per a la redacció, aquestes no estan pensades per a un usuari en concret sinó per tothom 

qui vulgui redactar en anglès. Tot i això, aquestes dues aplicacions també difereixen en 

certs aspectes, mentre que Grammarly té l’opció de ser gratuït, ProWritingAid només té 

opcions de pagament. A més, aquesta última ofereix ajudes molt més especialitzades, 

més dirigides a escriptors o professionals de la llengua mentre que Grammarly té unes 

ajudes més bàsiques que poden ser d’ajuda a un públic general. A més, cal destacar que 

totes aquestes aplicacions només es troben en anglès i que no existeixen aplicacions 

semblant ni en català ni en castellà.   

 

Taula 1 Comparació entre els dos assistents de redacció 

EINES D’AJUDA A LA REDACCIÓ 

APLICACIÓ QUÈ OFEREIX PREU IDIOMES 

Grammarly 

Versió 

Gratuïta 

Versió 

Premium i 

Business 

Versió 

Premium 

Versió 

Business 
Anglès 

- Americà 

- Britànic 

- Australià 

- Canadenc 

Correcció 

ortogràfica, 

gramatical i 

de signes de 

puntuació 

Correcció de 

l’estructura de 

es frases, 

detecció de 

plagi i millora 

del vocabulari 

11.66$ 15$ 

ProWritingAid 

 

Informe d’estil 

Corrector de gramàtica 

Detecció de les paraules, 

sintagmes i frases més 

repetides 

Sinònims segons context 

Informe de redundàncies 

Informe de les paraules 

d’enllaç 

Detecció de les frases difícils 

de llegir i/o entendre 

Diverses opcions de 

pagament 

Descomptes per a 

múltiples llicències i 

per estudiants 

Anglès 

- Americà 

- Britànic 
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Nombre de paraules per frase 

Anàlisi del percentatge de 

pronoms 

Anàlisi de la transició 

(connectors) 

Anàlisi del tipus d’anglès 

(americà, britànic) 

Revisió d’homònims 

Revisió d’acrònims 

Diccionaris personals 

Detecció de plagi (+5€) 

 

2.2.2. Altres programes d’ajuda  

 

A més, actualment al mercat hi ha aplicacions que ofereixen ajudes especialitzades per a 

un tipus de redacció en concret. A continuació s’analitzaran algunes de les més 

rellevants, Skillroads, SEO Writing Assitant i Textio.   

 

 Skillroads  

Aquesta aplicació, desenvolupada per l’empresa Skillroads, ofereix la possibilitat de dur 

a terme la creació d’un currículum vitae i d’una carta de presentació mitjançant 

intel·ligència artificial. A més, també ofereix la correcció de currículums ja creats per 

l’usuari i l’edició de perfils de Linkedin (https://skillroads.com/).  

 

Per tal de realitzar-ho el que fa és demanar a l’usuari quina feina està buscant i afegir les 

seves dades personals. Després, l’assistent del programa li fa preguntes personals 

acadèmiques i d’habilitats. Per últim, el programa redacta l’escrit i l’usuari el rep en 30 

minuts (www.skillroads.com/free-online-resume-builder#s_how).  

 

Ofereixen tant una versió gratuïta com una de pagament, on per 19.99 $ no hi apareixen 

marques d’aigua i es poden realitzar tants currículums i cartes de presentació com 

l’usuari ho desitgi (www.skillroads.com/free-online-resume-builder#s_pricing). 

 

 SEO Writing Assistant 

https://skillroads.com/
http://www.skillroads.com/free-online-resume-builder#s_how
http://www.skillroads.com/free-online-resume-builder#s_pricing
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Desenvolupada per l’empresa SEMrush, una empresa dedicada al desenvolupament de 

serveis i estratègies del màrqueting en línia, SEO és una extensió de Google Docs 

pensada perquè els articles que es pengen en línia tinguin més rellevància a Google i, 

per tant, arribin amb rapidesa al major nombre d’usuaris (www.es.semrush.com/). 

 

Aquesta aplicació en línia només consta d’una versió gratuïta i, tot i que no és un 

assistent de redacció sinó que es tracta d’un assistent de contingut, també proporciona 

ajuda per tal de fer una bona redacció (www.es.semrush.com/news/seo-writing-

assistant/).  

 

Les seves funcions són les següents: puntuació global de l’article basada en la facilitat 

de lectura, les paraules clau i la densitat lèxica; puntuació numeral de la facilitat de 

lectura que ofereix el text per als usuaris; i recomanacions de paraules clau així com 

de paraules que han d’aparèixer al títol i a la descripció de l’article per tenir més 

rellevància (www.es.semrush.com/news/seo-writing-assistant/). 

 

 Textio  

Aquesta aplicació va dirigida a empreses que volen mostrar una bona imatge, així com 

arribar a un màxim de gent per buscar nous treballadors a través d’un bon llenguatge. El 

seu desenvolupador és Textio, especialista en llenguatge empresarial i màrqueting 

(https://www.textio.com/resources/language/).  

 

Les aplicacions que ofereix a les empreses són l’escriptura predictiva, a través de 

corpus de textos de la mateixa empresa per mantenir el mateix perfil de redacció, una 

anàlisi textual per comprovar si el text compleix amb uns objectius concrets com 

atraure possibles treballadors i donar a conèixer l’empresa i mesura la polarització de 

gènere per tal que el text sigui el més neutre possible i així mantenir un bon equilibri 

(https://textio.com/products/tone/).    

 

2.2.3. Controlled Language  

 

A més, quan es parla d’eines d’ajuda a la redacció també cal parlar de Controlled 

Language, que són, d’alguna manera, els predecessors de tot aquest tipus d’eines. Tal 

https://es.semrush.com/
https://es.semrush.com/news/seo-writing-assistant/
https://es.semrush.com/news/seo-writing-assistant/
https://es.semrush.com/news/seo-writing-assistant/
https://www.textio.com/resources/language/
https://textio.com/products/tone/
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com descriuen a la web de TCBOK, “Controlled languages (sometimes called 

controlled natural languages or CNLs) are subsets of human  languages, such as English 

or Chinese. Controlled languages use restricted grammar rules and vocabularies 

(typically between 800 and 1,000 words) to reduce or eliminate ambiguity and 

complexity. They are often used to simplify technical communication, especially for the 

benefit of non-native readers. They are also used to improve machine translation of 

source content, which typically results in reduced translation costs.” 

(https://www.tcbok.org/wiki/controlled-languages/). 

 

Utilitzant aquest llenguatge s’eviten els problemes que causa el llenguatge natural per a 

les persones que no són natives i es facilita la comunicació entre els humans i les 

màquines. Dos d’aquests tipus de llenguatge són el Basic English, creat l’any 1930 

perquè les persones no natives aprenguessin anglès més ràpid, i el Simplified Technical 

English, creat per a la indústria aeroespacial per tal que els seus documents fossin més 

senzills i fàcils d’entendre (https://www.andovar.com/controlled-language/). 

 

Alguns dels seus beneficis són: la millora de traduccions fetes amb sistemes de 

traducció automàtica, ja que limita l’ambigüitat i les frases complexes, i 

l’automatització de la traducció resulta molt més senzilla. També ajuda que els textos 

siguin més fàcils de llegir i de comprendre i a uniformitzar documents 

(https://www.andovar.com/controlled-language/). 

 

2.3. Eines de programació   

 

En aquest apartat s’analitzaran dues eines de programació per investigar si són les 

adequades per dur a terme el desenvolupament de l’aplicació d’aquest treball. Primer es 

parlarà del llenguatge de programació Python, de com està estructurat, de quines 

llibreries conté i s’analitzarà si és l’adequat per programar una aplicació que fa servir 

llenguatge natural. A més, també es parlarà del framework .net, per veure si és una bona 

eina per passar el codi de programació a l’aplicació final.  

 

https://www.tcbok.org/wiki/controlled-languages/
https://www.andovar.com/controlled-language/
https://www.andovar.com/controlled-language/
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2.3.1. Python  

 

Python és un llenguatge de programació desenvolupat per l’informàtic holandès Guido 

Van Rossum a principis dels anys noranta i deu el seu nom a la sèrie de televisió 

britànica “Monty Python’s Flying Cirus”. Actualment està controlat i regulat per Python 

Software Foundation, una organització que té el copyright del llenguatge i que en va 

fent les actualitzacions (https://www.Python.org/psf/). 

Segons The Python Software Foundation, Python és un bon llenguatge de programació, 

fins i tot per algú que no hi té experiència, ja que la seva sintaxi és senzilla i intuïtiva. 

“Students may be better served by learning Python as their first language. Python has a 

very simple and consistent syntax and a large standard library and, most importantly, 

using Python in a beginning programming course lets students concentrate on important 

programming skills such as problem decomposition and data type design. With Python, 

students can be quickly introduced to basic concepts such as loops and procedures. They 

can probably even work with user-defined objects in their very first course.” 

(https://docs.Python.org/3/faq/general.html).  

 

A més, consta de moltes llibreries especialitzades que es poden utilitzar segon l’objectiu 

del codi de programació. Algunes d’aquestes són TensorFlow, desenvolupada per 

Google i Brain Team amb l’objectiu de realitzar algoritmes per l’aprenentatge 

automàtic, Scikit-Learn (associada amb les llibreries NumPy i SciPy), que permet 

treballar amb dades matemàtiques complexes, Keras, mitjançant la qual es poden 

dissenyar xarxes neuronals per l’aprenentatge automàtic, Pandas, amb l’objectiu 

d’analitzar i dades o NLTK, que s’analitzarà al següent apartat (vegeu 2.3.2. NLTK: 

Natural Language Toolkit) (https://www.edureka.co/blog/Python-libraries/).  

 

2.3.2. NLTK: Natural Language Toolkit 

Com ja s’ha mencionat, Python disposa de nombroses llibreries especialitzades. Com 

que l’objecte d’aquest treball és realitzar un assistent de redacció, és a dir, un programa 

que treballi amb llenguatge natural, la llibreria que s’utilitzarà és NLTK.  

 

https://www.python.org/psf/
https://docs.python.org/3/faq/general.html
https://www.edureka.co/blog/python-libraries/


26 

 

NLTK és una llibreria de Python que permet treballar amb el llenguatge natural, el 

llenguatge humà, identificar i manipular paraules d’un text, treballar amb estructures 

lingüístiques determinades, etiquetar morfològica i sintàcticament textos i, fins i tot, 

crear arbres sintàctics de frases reals (vegeu Imatge 2). Consta de més de cinquanta 

corpus i recursos relacionats amb el llenguatge (https://www.nltk.org/).  

 

 

 

 

 

 

És de codi lliure i gratuït, tothom pot descarregar-la, des d’una terminal interactiva de 

Python seguint un codi que es troba a la pàgina web de NLTK. Un cop descarregada, 

per fer-la servir l’únic que s’ha de fer és escriure import nltk al programa amb el qual 

s’estigui treballant, i ja es poden usar tots els recursos i corpus que conté. D’entre tots 

els corpus, els que s’utilitzaran per realitzar aquest treball són el Brown Corpus, el 

Wordnet i l’Stopwords Corpus. 

 

El Brown Corpus va ser publicat l’any 1964 per investigadors del departament de 

lingüística de la Brown University (USA). Des de llavors, ha sigut revisat dos cops, 

l’any 1971 i l’any 1979, quan es va ampliar i es va afegir l’etiquetatge del corpus. Conté 

500 fonts de més de 2000 paraules cada una que provenen de textos recollits als Estats 

Units. Aquestes fonts estan agrupades per temàtiques molt diverses com ara notícies, 

religió, ficció, misteri, etc. (Brown Corpus Manual, 1979). 

 

El corpus també inclou una versió etiquetada a la qual es pot accedir fàcilment escrivint 

una línia de codi nltk.coprus.brown.tagged_words() que transforma la llista de 

paraules del corpus en una llista de tuples formades per l’etiqueta i la paraula 

corresponents. L’etiquetari de Brown és molt extens, consta de vuitanta-dues etiquetes 

agrupades en sis tipus diferents. “Since the purpose of the tagged corpus is to facilitate 

automatic or semi-automatic syntactic analysis, the rationale of the tagging system is 

Imatge 2 Exemple d’arbre sintàctic a partir d’una frase etiquetada 

morfosintàcticament que fa automàticament NLTK (NLTK, 2019) 

https://www.nltk.org/
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basically syntactic, though some morphological distinctions with little or no syntactic 

significance have also been recognized. On the whole, the taxonomy is traditional and 

should be transparent to the grammarian, but in some areas distinctions have been made 

that may not be immediately obvious.” (Brown Corpus Manual, 1979). 

 

Gràcies a la versió etiquetada, aquest corpus permet fer anàlisis lingüístiques de tota 

mena i serà molt útil a l’hora de realitzar l’assistent de redacció, ja que facilita, entre 

d’altes, la recerca de bigrames adjectiu-nom i permet fer la cerca d’estructures 

morfològiques concretes.  

 

Com que cada corpus de NLTK utilitza una forma d’etiquetar, ja que s’anota amb 

funció dels objectius del cada corpus, el format i les categories varien. Tot i això, 

existeix un etiquetatge universal creat per poder treballar amb diferents corpus però 

seguint el mateix patró d’etiquetatge, que és el que es farà servir en aquest treball. 

L’únic que ha de fer per utilitzar-lo a l’hora d’etiquetar el corpus és indicar que és vol 

treballar amb el tagset universal (vegeu Taula 2) (NLTK, 2019).  

 

 

Pel que fa a Wordnet, es tracta d’un diccionari de l’anglès que està organitzat 

semànticament desenvolupat per la Universitat de Princeton. És un corpus lliure i gratuït 

que serveix per treballar amb les paraules segons el seu significat. El que fa és 

relacionar els conceptes que designen les paraules segons el seu significat, així, permet 

buscar ràpidament sinònims, antònims, hipònims, hiperònims, hipònims, etc. (vegeu 

Imatge 3). A més, inclou una breu definició i, en la majoria de casos, uns exemples d’ús 

de les paraules. “Nouns, verbs, adjectives and adverbs are grouped into sets of cognitive 

                                                 
1
 El resultat és una llista de tuples paraula, etiqueta.  

 
2
 El resultat és una llista que conté les frases guardades com a llistes de tuples etiqueta, paraula. 

Taula 2 Codi d’etiquetatge de paraules i frases del corpus Brown 

 

 Etiquetar paraules 
1
 Etiquetar frases

2
 

Etiquetatge de 

Brown Corpus 

nltk.coprus.brown.tagged_words() 

 

nltk.corpus.brown.tagged_words(

tagset=’universal’) 

Etiquetatge 

Universal 

nltk.coprus.brown.tagged_sents() 

 

nltk.corpus.brown.tagged_sents(t

agset=’universal’) 
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synonyms (synsets), each expressing a distinct concept. Synsets are interlinked by 

means of conceptual-semantic and lexical relations.” (The Trustees of Princeton 

University, 2019). Aquest corpus s’utilitzarà a l’assistent de redacció com a referència 

per buscar sinònims de paraules, antònims i definicions.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, Stopwords Corpus, es tracta d’un corpus que conté paraules gramaticals, és a 

dir, paraules que tenen un elevat valor gramatical però no lèxic com poden ser articles o 

preposicions. El corpus conté més de 2.400 paraules i està disponible en catorze 

llengües: danès, holandès, anglès, finès, francès, alemany, hongarès, italià, noruec, 

portuguès, rus, espanyol, suec i turc. (NLTK, 2019) Aquest corpus serà molt útil a 

l’hora de realitzar l’anàlisi del text, ja que permetrà determinar si el nombre de paraules 

no lèxiques és massa elevat i també veure si aquestes es repeteixen molt i, per tant, cal 

fer canvis per augmentar la diversitat lèxica del text.  

 

Tots tres corpus s’han d’importar a Python de la mateixa forma, from nltk.corpus 

import i el nom del corpus amb  què es vulgui treballar. És molt important que abans 

d’importar un d’aquests corpus s’hagi importat tota la llibreria NLTK, on estan guardats 

tots els corpus, perquè si no, no serà possible i el programa dirà que hi ha un error.  

2.3.3. Framework .net  

 

El Framework .net és una interfície creada per l’empresa Microsoft que permet 

desenvolupar aplicacions web, per a Windows i per a Windows phone a partir d’un 

codi. (https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/get-started/overview) 

Imatge 3 Representació visual de com està organitzat 

jeràrquicament i per relacions semàntiques el corpus Wordnet 

(NLTK, 2019) 

https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/get-started/overview
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3. METODOLOGIA  

 

La metodologia del treball es dividirà en dos apartats. En el primer, el desenvolupament 

del codi, es parlarà sobre com s’ha desenvolupat l’aplicació, quins passos s’han seguit i 

quines eines s’han utilitzat. Pel que fa al segon apartat, l’anàlisi del producte realitzat, 

s’hi inclouran informacions sobre l’enquesta realitzada un cop acaba l’aplicació per 

veure quina era l’opinió dels usuaris.  

3.1. Desenvolupament del codi 

 

Abans de començar a desenvolupar el codi de programació per realitzar l’aplicació, 

s’han delimitat les funcions que tindrà, és a dir, les ajudes que oferirà a l’usuari. 

Aquesta tria ha estat motivada per l’anàlisi que s’ha dut a terme al marc teòric de la 

redacció en segones llengües, on s’han observat quines dificultats pot tenir una persona 

que escriu un text en L2. També per les diferents opcions que ofereixen els corpus de 

NLTK descrit a l’apartat del marc teòric d’eines de programació. Tot i això, un dels 

factors que ha limitat la tria també ha estat el meu nivell de coneixement de Python, el 

llenguatge de programació amb què s’ha desenvolupat el codi, i del framework .net, el 

que ha fet possible plasmar el codi de pyhton en aplicació.  

 

Totes les ajudes són lèxiques, ja que, tal com s’ha vist al marc teòric, una de les 

principals dificultats a l’hora de realitzar una redacció, són les paraules. Sobretot si 

l’usuari no té un nivell gaire elevat d’anglès, per tant, no té gaire una riquesa lingüística 

molt elevada.  

 

Pel que fa a l’ajuda de sinònims, la d’antònims i la de cercar adjectius per una 

determinada paraula, així com d’obtenir bigrames i la d’inserir connector textuals, tenen 

com a objectiu ampliar la diversitat lèxica del text. El que fan és oferir a l’usuari 

diferents alternatives per tal que no es limiti a posar sempre la mateixa paraula i així 

tenir com a resultat una redacció amb més diversitat de paraules.  

 

A més, quant a les ajudes del phrasal verbs i de la definició d’una paraula, són molt 

útils per veure els significats de paraules o de determinades construccions.  
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Per últim, les dues funcions d’anàlisi tenen com a objectiu donar un feedback als usuaris 

per tal que sàpiguen, a través dels paràmetres que analitza, si el seu text és correcte o no, 

sobretot en quant al vocabulari, i el puguin millorar. Ja que, tal com s’ha vist al marc 

teòric, a l’apartat de redacció en segones llengües, una bona correcció per una redacció 

pot ajudar molt a l’hora d’aprendre i millorar amb una L2, en aquest cas, l’anglès.  

 

L’aplicació s’ha realitzat gràcies al llenguatge de programació Python i al framework 

.net. Python ha fet possible escriure el codi, amb la llibreria nltk i els seus corpus, i el 

framework ha fet possible poder traspassar els resultats del codi a l’aplicació per tal de 

fer-ho més visual i accessible als usuaris.  

 

Primer s’ha utilitzat el programa Spyder, per tal d’escriure el codi i compilar-lo per 

veure que les funcions funcionaven.  

Spyder és un programa desenvolupat per escriure codi. Els seus creadors són Quansight 

i Numfocus. El programa consta d’un apartat per escriure codi i una unitat interactiva, 

on es pot anar compilant el que s’escriu.  

 

 Tal com està descrit a la seva pàgina web oficial, “Spyder is a powerful scientific 

environment written in Python, for Python, and designed by and for scientists, engineers 

and data analysts. It offers a unique combination of the advanced editing, analysis, 

debugging, and profiling functionality of a comprehensive development tool with the 

data exploration, interactive execution, deep inspection, and beautiful visualization 

capabilities of a scientific package.” (https://www.spyder-ide.org/). 

 

L’altre programa que s’ha fet servir ha estat Anaconda Prompt, que s’ha utilitzat per 

comprovar si el codi s’executava correctament i guardava els resultats de les funcions 

en format txt, tal com indica el codi de programació.  

 

Desenvolupat per Anaconda , Inc., tal com es defineix a la seva pàgina web, “Anaconda 

Prompt is a library for prompting input on the command line for Python”. És a dir, és 

una terminal interactiva a través de la qual es pot executar el codi Python i rebré els 

outputs del codi en pantalla (https://anaconda.org/conda-forge/prompt).  

 

https://www.spyder-ide.org/
https://anaconda.org/conda-forge/prompt
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Un cop el codi Python ja estava finalitzat i donava els resultats esperats, s’ha traspassat 

a l’aplicació gràcies al programa Visual Basic.  

 

Visual Basic és un programa desenvolupat per Microsoft que té com a objectiu la 

creació d’aplicacions a través d’un codi de programació i el framework .net 

(https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-basic-6/visual-

basic-6.0-documentation). 

 

És un programa fàcil i intuïtiu de fer servir que permet a l’usuari crear l’estètica de la 

seva aplicació afegint diverses funcions, de forma tan senzilla com seleccionar-les i 

arrossegant-les fins a la pantalla de l’aplicació, i després afegir codi de programació per 

especificar quina és la funcionalitat de cada cosa.  

 

L’aplicació es pot descarregar de forma gratuïta, tot i això, al cap de 30 dies de la 

descàrrega cal registrar-se per poder seguir utilitzant-

la.(http://www.descargarsoft.com/descargar-visual-basic-2010-express/) 

 

 

3.2. Anàlisi del producte realitzat 

 

Després d’haver acabat la realització de l’aplicació s’han fet enquestes a possibles 

usuaris per conèixer la seva opinió. Aquestes enquestes s’han dividit en dos apartats: 

coneixement sobre assistents de redacció i eines d’ajuda, i valoració de l’aplicació.  

Pel que fa a la primera part, les preguntes realitzades tenen com a objectiu veure quin és 

el coneixement que tenen els participants sobre els assistents de redacció, si n’han 

utilitzat algun cop i si en coneixen algun. A més, també es demana quines eines fan 

servir a l’hora de redactar tant en català, castellà i anglès però també en altres possibles 

llengües.   

La segona part, creada per saber l’opinió dels possibles usuaris sobre l’aplicació, és a 

dir, per realitzar tests d’usuaris, conté set preguntes. Es demana als enquestats si 

l’aplicació els ha semblat útil, dins d’una escala d’1 a 5, quina de totes funcions que 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-basic-6/visual-basic-6.0-documentation
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/visualstudio/visual-basic-6/visual-basic-6.0-documentation
http://www.descargarsoft.com/descargar-visual-basic-2010-express/
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ofereix el programa els ha ajudat més, si els ha semblat que és una aplicació intuïtiva i 

fàcil de servir, què millorarien i quines ajudes han trobat a faltar i, finalment, si 

utilitzarien l’aplicació i el perquè.  

Els participants de l’enquesta han estat seleccionats segons el perfil d’usuari pel qual ha 

estat creat l’aplicació: persones que saben anglès però que no és la seva L1, és a dir, que 

és la seva L2, que no tenen un nivell gaire elevat, i que normalment redacten en anglès.  

Durant la realització d’aquestes enquestes, hi ha hagut la problemàtica que l’aplicació 

només es pot fer servir des de l’ordinador amb què s’ha creat, ja que Visual Basic té 

introduïdes les rutes que ha de fer per mostrar en pantalla l’output de les funcions. Així 

doncs, totes les enquestes s’han hagut de realitzar després que els participants provessin 

l’aplicació des del mateix ordinador, fet que ha limitat el nombre de la mostra. Tot i 

això, la mostra de l’enquesta ha estat de trenta persones.  
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4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE  

 

El desenvolupament del projecte ha constat de dues parts. La primera ha estat la creació 

del codi de programació de Python gràcies a la biblioteca nltk, amb la qual, com s’ha 

vist al marc teòric (vegeu 2.3.2. NLTK: Natural Language Toolkit) es poden 

desenvolupar projectes relacionats amb el llenguatge natural. Aquest codi s’ha dividit en 

funcions, una per a cada eina d’ajuda que ofereix l’aplicació. Després, s’ha 

desenvolupat el codi per plasmar-lo en l’aplicació mitjançant el programa Visual Basic 

2010 i el framework .net.  

 

Cada funció de Python executa un codi i guarda el resultat en un fitxer txt, que després 

es passa a l’aplicació amb el framework per tal que es pugui visionar a l’assistent de 

redacció. Tot i això, les funcions d’anàlisi textual i anàlisi lingüístic funcionen diferent, 

ja que el que fan és treballar amb el text que s’ha introduït a l’aplicació, per tant, han de 

guardar aquest en txt i analitzar-lo gràcies al codi de Python.   

 

4.1. Codi Python  

 

A continuació s’explicarà el desenvolupament de les funcions amb codi Python.  

 

La primera funció que ofereix l’aplicació és proporcionar sinònims de la paraula 

introduïda per l’usuari. El que s’ha fet amb Python és dins de la llibreria nltk, accedir al 

corpus wordnet, on les paraules estan agrupades per relacions semàntiques. Un cop dins 

el corpus, es crea un loop perquè amb la paraula introduïda per l’usuari de l’aplicació, 

es busquin totes les possibles entrades de la paraula. Amb això s’aconseguirà que si la 

paraula té més d’un significat, el programa retorni els sinònims de cada significat, ja que 

si no només es quedaria amb el primer que trobés.  

 

Un cop ha trobat totes les possibles entrades de la paraula al corpus, el que ha de fer és 

mostrar la paraula introduïda seguida dels seus sinònims. En el cas que la paraula no 

tingués sinònims recollits al corpus o no estigués ben escrita i, per tant, el programa no 

la trobés dins el corpus, es mostrarà un missatge d’error indicant que la paraula 



34 

 

introduïda no existeix en anglès o està mal escrita, o que no té cap possible sinònim dins 

el corpus (vegeu Imatge 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l’ajuda dels antònims, el procediment és molt semblant. Dins del corpus 

wordnet, busquen totes les aparicions de la paraula introduïda com a paràmetre per tal 

d’evitar confusions amb les paraules ambigües. Un cop té tots els lemes de les paraules, 

mira si aquestes tenen antònims i, si en tenen, el mostra. 

En canvi, si la paraula que s’ha passat com a paràmetre no té cap antònim introduït al 

corpus o està mal escrita i, per tant, el programa detecta com que no existeix, fa el 

mateix que la funció anterior i mostra un missatge d’error indicant que la paraula no 

existeix o que no conté antònims al corpus wordnet (vegeu Imatge 5).  

 

Una altra funció creada amb el corpus wordnet és la d’oferir la definició de la paraula. 

El que fa aquesta funció és dins de la llibreria de nltk, importar el corpus worndet. Un 

cop importat, crea un loop per mirar totes les possibles entrades de la paraula introduïda 

i, per cada paraula, retorna el lema i la definició d’aquest.  

Com a les dues primeres funcions, si el programa no troba la paraula al corpus, retorna 

un missatge d’error (vegeu Imatge 6).  

 

Imatge 4 Codi de programació Python per la funció de sinònims 

Imatge 5 Codi de programació de Python per la funció d’antònims 
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La funció que ofereix quins són els bigrames més comuns de la paraula introduïda està 

creada a partir del corpus Brown. Aquesta funció importa el corpus Brown a partir de la 

llibreria nltk. Amb aquest, guarda totes les paraules de tots els fitxers a una variable 

anomenada bW (Brown Words) i la transforma en una llista de bigrames, que són totes 

possibles combinacions de dues paraules.  

 

A partir d’aquesta llista de combinacions de dues paraules el que fa és buscar únicament 

les combinacions en que aparegui la paraula introduïda per l’usuari. Primer busca els 

bigrames en què la paraula introduïda apareix en primer lloc i després on apareix en 

segona posició.  

 

Com que aquest corpus és molt extens i podria retornar milers de combinacions, el que 

es fa és indicar que miri quina és la freqüència d’aparició de cada bigrama i que retorni 

només els 20 més comuns. Així, l’usuari no rep tanta informació que pot ser excessiva i 

només se li mostren en pantalla els que són més comuns al corpus i que, probablement, 

seran els que li poden ser més útils (vegeu Imatge 7).  

 

 

Imatge 6 Codi de programació de Python per la funció de definició de paraules 

Imatge 7 Codi de programació Python per la funció de bigrames 
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Una altra funció desenvolupada gràcies al corpus Brown, però en aquest cas, amb la 

versió etiquetada, és la de trobar els adjectius més comuns pel nom introduït. El que fa 

la funció és, a partir del corpus etiquetat amb el tagset universal, busca trigrames en què 

el segon ítem sigui un adjectiu i el tercer sigui el nom introduït. A més, també mostra el 

primer ítem, el que precedeix a l’adjectiu, per tal que l’usuari pugui veure per quina 

altra paraula pot anar acompanyat (vegeu Imatge 8).  

Com la resta de funcions, si el programa no troba cap combinació de trigrames en què la 

segona paraula sigui un adjectiu i la tercera el nom introduït, mostra un missatge 

d’error.  

 

 

Per últim, les dues funcions restants programades amb Python són l’anàlisi textual i 

l’anàlisi lingüístic del text redactat per l’usuari un cop acabat.  

 

Pel que fa a la funció d’anàlisi textual, primer de tot s’executen les importacions 

necessàries per tal que es dugui a terme correctament. S’importa la llibreria nltk i la 

funció word_tokenize, que separa les paraules d’un text i les converteix en una llista 

per tal de poder treballar amb elles per separat. Seguidament, s’agafa el text que l’usuari 

ha escrit a l’aplicació i que ha estat guardat en txt, s’obre, es llegeix i es tokenitza 

(vegeu Imatge 9).  

 

 

 

 

Imatge 8 Codi de programació Python per la funció de trobar adjectius pel nom introduït 

Imatge 9 Importacions i obertura i tokenització del text per realitzar 

la funció d’anàlisi textual 
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Després, comença el codi de programació que desenvoluparà tota la informació que 

aquesta funció aporta a l’usuari.  

 

La primera informació que aporta és la de quantes paraules apareixen al text i quantes 

d’aquestes són diferents. Aquesta informació s’executa gràcies a la funció len de Python 

que el que fa és contar quants ítems apareixen a algun lloc, en aquest cas, a la llista de 

paraules del text (vegeu Imatge 10). 

Després, per saber quantes d’aquestes són diferents, s’aplica la funció len(set), que 

compta quants ítems diferents hi ha. Pel que fa a la diversitat lèxica del text, això es 

realitza gràcies a les funcions mencionades anteriorment, el que es fa és agafar el 

nombre de paraules que només apareixen un cop al text i es divideix entre el total de 

paraules que hi ha al text. Després, s’arrodoneix a tres decimals per evitar que surtin 

número amb molts decimals (vegeu Imatge 10).   

Quant a la informació dels ítems més comuns del text el que es fa és realitzar la 

freqüència de cada paraula del text gràcies a la funció FreqDist de la llibreria nltk i es 

busquen els 10 ítems més comuns. Es parla d’ítems i no de paraules, ja que aquesta 

funció retorna tant paraules com signes de puntuació (vegeu Imatge 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la informació de les paraules més comunes al text, el que es fa és treballar 

amb el corpus de les stopwords de l’anglès. De tots els corpus de stopwords que conté la 

llibreria nltk, s’especifica que es vol treballar amb el que conté les paraules en anglès i 

es guarda en una variable que s’anomena en_stop. Després, es crea un loop que va 

paraula per paraula del text i que retorna només les que no estan dins el corpus de 

stopwords, és a dir, les que són paraules lèxiques. D’entre totes les paraules lèxiques 

que conté el text, se’n retornen les 10 més comunes (vegeu Imatge 11).  

 

 

Imatge 10 Recompte de paraules, de paraules diferents i de 

la diversitat lèxica del text per a la funció d’anàlisi del text 

Imatge 11 Codi de programació de Python que busca les 10 paraules més 

comunes al text dins la funció d’anàlisi textual 
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Quant a la informació de les paraules que només apareixen un cop, s’ha realitzat la 

freqüència d’aparició de totes les paraules del text gràcies a la funció FreqDist de nltk i 

s’han cercat aquelles paraules que la seva freqüència és 1 (vegeu Imatge 12). 

 

Pel que fa les dues últimes informacions, la dels bigrames i els trigrames més comuns al 

text, el que s’ha fet ha estat agrupar les paraules del text primer en bigrames, seqüències 

de dues paraules, i buscar a través de la freqüència d’aparició quins són els 10 més 

comuns al text. Després els agrupa en trigrames, combinacions de tres paraules, i buscar 

també quins són els 10 més comuns (vegeu Imatge 12).  

 

 

 

 

 

 

 

Quant a la funció d’anàlisi lingüística, igual que a l’anàlisi textual el primer que es fa és 

importar la llibreria nltk per poder dur a terme totes les informacions que aporta la 

funció. Després es realitza el tagger per etiquetar el text.  

 

Per tal de realitzar l’etiquetatge del text, s’ha desenvolupat un tagger combinat que 

ajunta el default tagger, l’unigram tagger, el bigram i el trigram (vegeu Imatge 13).  

 

El default tagger és l’etiquetari més simple que existeix i el que fa és assignar la mateixa 

categoria gramatical a totes les paraules del text. Per saber quina categoria ha de ser es 

busca quina és la més comuna, per exemple, a un corpus de la llengua anglesa. En 

aquest cas, la categoria més comuna s’ha extret del corpus Brown, ja que és un corpus 

molt complet de l’anglès, i ha resultat ser un nom (NLTK, 2019).  

 

Pel que fa a l’unigram tagger, és, tal i com es descriu al llibre d’NLTK, “Unigram 

taggers are based on a simple statistical algorithm: for each token, assign the tag that is 

most likely for that particular token. For example, it will assign the tag JJ to any 

occurrence of the word frequent, since frequent is used as an adjective (e.g. a frequent 

word) more often than it is used as a verb (e.g. I frequent this cafe)”. A més, el bigram i 

Imatge 12 Codi de programació de Python que busca les 

paraules que només apareixen un cop al text i els bigrames i els 

trigrames més comuns 
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trigram tagger tenen la peculiaritat que no miren quina és l’etiqueta més comuna d’una 

paraula per separat sinó que també es fixen en el context. Busquen bigrama per bigrama 

o trigrama per trigrama quines són les etiquetes més comunes d’aquelles paraules quan 

van juntes (NLTK, 2019). 

 

Finalment, la combinació de tots quatre etiquetatges dona com a resultat un etiquetari 

força complet amb una baixa probabilitat d’error. El que fa és buscar la paraula al 

corpus Brown per saber quina és la seva etiqueta mitjançant el trigram tagger, és a dir, 

mirant la paraula però amb combinacions de tres paraules ajuntant dues de les paraules 

que l’acompanyen. Si no la troba la busca amb el bigram tagger, que és el seu back off i 

si amb aquesta tampoc la troba, amb el unigram, que és el back off del bigram. Si no ha 

trobat la paraula a través de cap d’aquestes tres formes el que fa és assignar la categoria 

del default tagger, que en aquest cas és un nom (NLTK, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop creat el tagger, la següent tasca és obrir el text escrit per l’usuari que l’aplicació 

haurà guardat en format txt, tokenitzar-lo, és a dir, separar les frases i guardar-les en una 

llista per poder treballar amb elles i etiquetar-les amb la categoria morfològica que els hi 

correspon. Per tal d’etiquetar-les, es farà un loop on paraula per paraula, es buscarà 

l’etiqueta que li correspon al tagger creat anteriorment i, un cop etiquetada, s’afegirà a 

una llista. Al final hi haurà una llista que contindrà les llistes de paraules de cada frase. 

Cada paraula dins la llista de la seva frase està guardada en una tupla paraula, etiqueta 

(vegeu Imatge 14).   

Imatge 13 Importació de la llibreria nltk i creació del tagger per 

etiquetar el text generat per l’usuari. 
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Un cop el text està etiquetat ja es pot programar el codi que aportarà les informacions 

d’aquesta funció. La primera ajuda es tracta de trobar quina és la categoria morfològica 

més comuna al text. Per executar-ho el que es fa és agafar la llista de les frases 

etiquetades i crear una llista només de les etiquetes, és a dir, desfà les tuples paraula 

etiqueta i només agafa el segon element. Així el que queda és una llista que conté totes 

les etiquetes de totes les paraules de totes les frases del text. Després, s’aplica la 

freqüència d’aparició i es busca la que és més comuna de totes, la que apareix més cops 

(vegeu Imatge 15).   

 

Pel que fa a la segona informació, les etiquetes morfològiques del text ordenades per 

freqüència el que es fa és agafar la llista creada anteriorment, que s’anomena tags, i s’hi 

aplica la freqüència d’aparició. Així es mostraran en pantalla totes les categories 

morfològiques que apareixen al text seguides del nombre de cops que apareixen (vegeu 

Imatge 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les tres informacions següents, els noms, els adjectius i els verbs més 

comuns, la forma en què han estat programades és molt semblant. El que s’ha fet ha 

estat primer fer una llista perquè guardi els resultats trobats pel codi, i, després, s’ha fet 

un loop que va paraula per paraula de cada frase i busca si en aquella frase hi ha alguna 

Imatge 14 Obertura, tokenització i etiquetatge del text escrit per l’usuari 

per tal de poder executar les informacions que ofereix la funció d’anàlisi 

lingüístic 

Imatge 15 Codi de programació Python que busca 

quina és la categoria morfològica més comuna al text i 

que mostra totes les etiquetes morfològiques ordenades 

per freqüència 
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paraula amb l’etiqueta indicada (vegeu Imatge 16). L’etiqueta indicada, nom, adjectiu i 

verb, s’ha d’indicar segons l’etiquetatge universal de nltk, ja que és a partir del qual s’ha 

creat el combined tagger. Així doncs, pel que fa als noms s’ha indicat amb NOUN, amb 

ADJ pels adjectius i amb VERB pels verbs (vegeu Imatge 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’última ajuda d’aquesta funció és indicar quins són els bigrames més comuns adjectiu 

nom del text redactat per l’usuari. El primer que s’ha de fer és ajuntar la llista que conté 

les frases etiquetades com a llistes en una sola llista. Així es passa de tenir una llista 

amb llistes a una sola llista on s’ajunten totes les frases etiquetades. És a dir, una llista 

de tuples paraula, etiqueta (vegeu Imatge 18).  

Seguidament, s’agrupen les paraules de la llista per bigrames, combinacions de dues 

paraules, i s’indica que el primer element ha de tenir l’etiqueta d’adjectiu i el segon 

l’etiqueta nom. Un cop trobades aquestes combinacions del text escrit per l’usuari 

s’afegeixen a una llista i després se’n fa la freqüència d’aparició perquè només mostri 

els cinc més comuns (vegeu Imatge 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 18 Codi de programació de Python que busca els 

bigrames més comuns adjectiu-nom 

Imatge 16 Codi de programació Python que 

busca quins són els noms, adjectius i verbs 

més comuns 

Imatge 17 Tagger universal de NLTK 
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Un cop totes les funcions han estat definides, s’ha importat el mòdul sys de Python per 

tal d’especificar que quan s’indiqui el nom d’una de les funcions aquesta s’haurà 

d’executar tenint com a paràmetre la paraula introduïda. A més, el programa guardarà el 

resultat en un fitxer txt que serà executat després a l’aplicació (vegeu Imatge 19). 

 

Això es realitzarà amb totes les funcions menys amb les d’anàlisi textual i anàlisi 

lingüística, ja que perquè aquestes dues es puguin executar és necessari guardar abans el 

text redactat per l’usuari a l’aplicació, per tant, s’escriurà el codi des de Visual Basic 

(vegeu Imatge 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les altres ajudes que ofereix l’aplicació, la d’afegir connectors i la dels phrasal verbs, 

han estat programades directament amb el Visual Basic i s’explicaran al següent apartat.  

 

4.2. Codi Visual Basic  

 

Pel que fa als connectors, el que s’ha fet és assignar a cada tipus de connectors una 

variable. Per exemple, com es pot veure a la Imatge 20Imatge , els connectors de 

resultat estan guardats en una variable que es diu conResult. Un cop definides totes les 

variables (vegeu l’annex, Taula 3 Llistat de conjuncions i preposicions agrupades per 

categories disponibles a l’aplicació i Taula 4 Llistat d’adverbis agrupats per categories 

Imatge 19 Codi de programació Python executat amb el 

mòdul sys 
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disponibles a l’aplicació, per veure tots els connectors que s’ofereixen a l’aplicació) el 

que s’ha fet és crear una condició que especifiqui que si l’usuari clica a un dels 

connectors, per exemple 1.3. Place, que es mostri en pantalla els connectors que estan 

associats a la variable que conté els connectors d’aquest tipus (vegeu Imatge 20). En 

aquest cas, si cliques els al punt 1.3. Place es mostraran els connectors guardats a la 

variable conPlace (vegeu Imatge 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pels phrasal verbs (vegeu l’annex, Taula 5 Llistat de phrasal verbs agrupats per adverbis 

disponibles a l’aplicació, per veure tots els phrasal verbs que s’inclouen a l’aplicació), el 

que s’ha fet ha estat crear variables per cada adverbi amb la informació dels phrasal 

verbs que es formen amb aquest adverbi i el seu significat (vegeu Imatge 22). Després, 

igual que amb l’ajuda anterior dels connectors, s’ha creat una condició que especifica 

que si el selecciona un dels adverbis, s’obrirà una pestanya amb la informació de la 

variable: els phrasal verbs que es formen amb l’adverbi seleccionat i el seu significat 

(vegeu Imatge 23) 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 20 Connectors que s’executen quan s’indiquen les variables conResult i conPlace 

Imatge 21 Condició programada amb Visual Basic que 

indica que si l’usuari selecciona un d’aquests punts de 

connectors s’han d’executar els que s’han escrit 

prèviament, com els que es veuen a la Imatge 20 

Imatge 22 Variables que contenen la informació dels phrasal 

verbs 

Imatge 23Condició per mostrar en 

pantalla els phrasal verbs 

corresponents a l’adverbi seleccionat 
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En canvi, pel que fa a les ajudes que han estat prèviament programades amb Python, 

l’únic que s’ha fet amb el Visual Basic és, tal com es pot veure al codi de la Imatge 24, 

és crear un objecte perquè cridi el script de Python, que és el fitxer TFG.py on estan 

guardades totes les funcions. Un cop s’ha indicat la direcció del fitxer per tal que el 

programa el pugui executar, s’indica amb quins paràmetres ha de treballar. En el cas de 

la Imatge 24, com que es tracta de la funció de buscar antònims de la paraula, s’indica 

que ha d’agafar la funció anomenada antonyms i la paraula escrita al quadre de text.  

Un cop s’ha indicat el fitxer que amb què es treballa i amb quins paràmetres ho ha de 

fer, s’executa el script fins al final.  

 

Tot seguit, com que el codi de Python ha creat un fitxer txt amb l’output de la funció, 

s’indica la direcció del fitxer per tal que el Visual Basic pugui obrir-lo, llegir-lo i 

mostrar-lo al quadre de text perquè l’usuari pugui veure la resposta a l’ajuda que ha 

demanat (vegeu Imatge 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, per les ajudes d’anàlisi textual i anàlisi lingüística, atès que la funció s’ha 

d’executar amb el text redactat a l’aplicació, el que s’ha fet ha estat, tal com es pot 

veure al codi de la Imatge 25, és que abans d’executar la funció de Python igual que la 

resta s’indica que es guardi el text que hi ha escrit per l’usuari a l’aplicació en forma de 

txt i que si ja existeix, és a dir, ja s’ha executat aquesta funció i ja s’ha guardat un fitxer 

així, que el torni a fer guardant el nou text. Llavors, s’indica que la funció de Python 

s’ha d’executar agafant aquest txt com a paràmetre per analitzar. 

 

 

 

Imatge 24 Codi de programació de Visual Basic que executa el 

codi de Python a l’aplicació 
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Imatge 25 Codi de programació de Visual Basic que executa el codi de Python a l’aplicació 
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5. ANÀLISI DELS TESTS D’USUARI  

 

L’anàlisi dels resultats dels tests d’usuari es dividirà en dos apartats. Al primer 

s’analitzaran les preguntes generals sobre assistents de redacció i l’ús que en fan les 

persones enquestades i al segon s’analitzarà la seva opinió sobre l’aplicació.  

 

5.1. Coneixement d’assistents de redacció 

 

D’entre les 30 persones que han estat enquestades, més de la meitat no sabien què era 

un assistent de redacció. Un 60%, 18 persones, han respost que no sabien què era 

mentre un 40%, 12 persones, han dir que sí (vegeu Gràfic 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot i això, d’entre les 12 persones que havien respost afirmativament, només 6 

coneixien algun programa d’assistència a la redacció: tots 6 han dit que coneixien 

Grammarly i a més, un d’aquests sis ha dit que també coneixia el Softcatalà.  

 

El Grammarly sí que és un programa d’assistència a la redacció, com s’ha explicat a 

l’apartat d’eines actuals al marc teòric. Tot i això, el Softcatalà no es pot considerar un 

assistent de redacció, o almenys no s’ha contemplat així en aquest treball, encara que és 

una pàgina web que ofereix diferents opcions d’ajuda com ara correctors, diccionaris i 

traductors.  

 

12; 40% 

18; 60% 

Saps què és un assistent de redacció? 

Sí No

Gràfic 1 Coneixement que tenen els enquestats sobre què és un assistent de 

redacció 
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Seguidament se’ls preguntava si s’ajuden d’eines a l’hora de realitzar una redacció com 

ara correctors, traductors o diccionaris i el 100% han respost afirmativament. 

Posteriorment, s’ha fet una diferenciació a les que utilitzen en català o castellà, la seva 

L1 i les que utilitzen en anglès, que és la seva L2. A més, també s’ha donat l’opció 

d’afegir eines que fan servir en altres idiomes en què redacten, si és el cas.  

 

Les eines que utilitzen en les seves L1, català i/o castellà, són majoritàriament 

diccionaris i correctors. D’entre totes les que més destaquen són el DIEC2, utilitzat per 

12 enquestats, el DRAE, utilitzat per 13 enquestats i el Softcatalà, que l’utilitzen 13 

persones de les enquestades. També són bastant utilitzats el corrector del word, el 

diccionari de sinònims i l’Optimot (vegeu Gràfic 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant a les eines que utilitzen per redactar en la seva L2, l’anglès, la més utilitzada és el 

Wordreference, seguida del Google Translate. Al contrari, les menys utilitzades són el 

Grammarly, el Macmillan i el Spellboy (vegeu Gràfic 3 Eines d’ajuda a la redacció que fan 

servir els enquestats a l’hora de redactar en anglès.). 
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13 

3 
1 

2 

Eines d'ajuda a la redacció en català/castellà 

Gràfic 2 Eines d’ajuda a la redacció que fan servir els enquestats a l’hora de 

redactar en català i castellà. 
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Finalment, pel que fa a les altres llengües amb què redacten, només n’hi ha quatre: 

francès, alemany, suec i xinès. D’entre aquestes la més popular és el francès i les ajudes 

que més destaquen són Wordreference, Larousse, Le Petit Robert i Language Tool 

(vegeu Gràfic 4). 
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Eines d'ajuda a la redacció en anglès 

Gràfic 4 Eines d’ajuda a la redacció que fan servir els enquestats a l’hora de 

redactar en altres llengües 

 

Gràfic 3 Eines d’ajuda a la redacció en anglès que fan servir els usuaris 

enquestats 
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5.2. Tests d’usuari  

 

La nota que atorguen els usuaris a l’aplicació respecte a la seva utilitat és de 4,46 sobre 

5 i el 100% dels usuaris han afirmat que els ha semblat una aplicació fàcil i intuïtiva de 

fer servir. De totes les ajudes que ofereix les que més destaquen són la de trobar 

sinònims d’una paraula, la d’afegir phrasal verbs, la de trobar els bigrames més 

freqüents d’una paraula i la d’afegir connectors segons la tipologia.   

 

Pel que fa a les millores proposades, s’han agrupat en tres àmbits: millores 

tecnològiques, millores lingüístiques i millores en l’àmbit visual. De totes les millores 

que han proposat els enquestats el que més destaca és la millora de l’estètica de 

l’aplicació, del front-end. També han coincidit diversos usuaris amb el fet que estaria bé 

incorporar un corrector ortogràfic (vegeu Gràfic 5). 

 

 

Quant a les ajudes que han trobat a faltar per tal que l’aplicació sigui més completa i 

faciliti més la feina a l’hora de realitzar una redacció, el que més destaca és la idea 

d’incorporar un corrector ortogràfic així com l’ajuda de la traducció a altres llengües 

(vegeu Gràfic 6).  
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Les 30 persones han coincidit a dir que sí que utilitzarien l’aplicació, tot i això, les 

justificacions d’aquesta pregunta són variades. Totes les justificacions s’han englobat en 

quatre categories diferents: l’utilitzaria perquè engloba moltes eines, perquè em pot 

ajudar a aprendre, perquè soluciona molts problemes que es poden tenir a l’hora 

d’escriure i perquè és una eina útil per a millora textos (vegeu Gràfic 7).  
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Soluciona molts problemes Útil per millorar textos

Gràfic 6 Ajudes que els usuaris han trobat a faltar de l’aplicació i que es podrien 

incorporar 

Gràfic 8 Justificació de per què els usuaris utilitzarien l’aplicació 
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6. CONLUSIONS  

 

Les conclusions d'aquest treball s'enfocaran amb l'objectiu de donar resposta a les 

preguntes i hipòtesis inicials plantejades a la introducció. 

 

Pel que fa a la primera hipòtesi, una persona té més dificultats a l'hora de redactar en 

una L2, s'ha analitzat a l'apartat 2.1.  Redacció en segones llengües. S'ha comprovat 

que encara que no hi hagi teories amb un gran consens entre autors sobre la relació de 

que hi ha entre la redacció en L1 i L2, redactar en una segona llengua implica tenir i 

utilitzar moltes competències d'aquesta llengua i pot representar un procés més laboriós 

i difícil que si es fa amb una L1. 

 

Pel que fa a la segona hipòtesi, a partir de corpus de l’anglès i de coneixements bàsics 

de programació es pot desenvolupar una aplicació informàtica que aporti ajudes a 

l’usuari a l’hora de realitzar una redacció, es pot dir que és certa. S’ha pogut comprovat 

a l’apartat 4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE com a partir de codi escrit 

amb Python fent servir la llibreria NLTK i diversos corpus s’ha pogut realitzar un 

programa amb ajudes bàsiques per assistència a la redacció.  

 

Pel que fa a la tercera hipòtesi, per culpa del poc nombre d’aplicacions que fan aquesta 

funció, els assistents de redacció no són gaire coneguts ni utilitzats avui en dia pels 

usuaris, s’ha pogut comprovar a l’apartat 5.1. Coneixement d’assistents de redacció 

que també és certa. Més de la meitat de les persones enquestades no sabien què era i 

molt poques n’havien fet servir algun cop.  

 

Amb aquest treball m’agradaria donar visió a la important feina dels lingüistes 

computacionals i al gran nombre d’aplicacions que es poden realitzar que ajuden a 

usuaris. També als assistents de redacció en concret, ja que són una eina molt important 

que ajuden molt i que actualment no són conegudes per la seva poca rellevància al 

mercat.  

6.1. Treballs futurs  
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Quant a millores per a treballs futurs sobre aquesta aplicació es podrien aprofitar les 

idees dels usuaris i incorporar un corrector ortogràfic i un traductor a altres llengües, per 

exemple, el català o el castellà, que és l'L1 dels usuaris enquestats. Tot i això, per 

realitzar aquestes millores es precisen uns coneixements de programació molt avançats 

dels quals no disposo actualment.  

 

A més, també es podria millorar l'estètica de l'aplicació, fer-la més atractiva per tal que  

l'experiència d'usuari a l'hora d'utilitzar-la fos millor. Tot i que el programa 

Visual Basic permet canviar aspectes bàsics relacionats amb l'estètica com els colors, la 

mida de la lletra o els quadres de text, això no s'ha pogut dur a terme per falta de temps 

a l'hora de realitzar l’aplicació objecte d’aquest treball.  

 

També es podria fer que l'aplicació estigués disponible en qualsevol dispositiu 

electrònic, com altres ordinadors, telèfons intel·ligents o tauletes, per arribar així a un 

nombre més elevat d'usuaris. Però per desenvolupar aquesta millora no n'hi ha prou amb 

coneixements de lingüística, s'hauria de treballar amb un informàtic 

 

Amb això es pot afirmar que realitzar una aplicació com aquesta és un treball 

interdisciplinari que engloba a diversos professionals com lingüistes computacionals, 

informàtics, dissenyadors gràfics o experts en màrqueting d’aplicacions.  
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ANNEXOS  

ANNEX A. Conjuncions i preposicions  
 

Taula 3 Llistat de conjuncions i preposicions agrupades per categories disponibles a l’aplicació 

Cory (1996) 

Time Result Place Contrast, 

Concession, 

Alternatives 

Reason Purpose Conditional Manner Addition 

After And Where Although As In case As long as As And 

After 

which 

And so Wherever Apart from As the 

result of 

In order 

that 

Even if As if As wall 

as 

And Else  But Because In order 

to 

If As 

though 

Besides 

which 

As Or else Despite Because of So On condition 

that 

In a way In 

addition 

to  

As long as Otherwise Even if Considering So as to Provided 

(that) 

In the 

way 

Not only  

As soon as So Even though Due to So that Providing 

(that) 

Just as 
3
 

At which So that Except that For To So long as Like 

Before  In spite of In case  Unless Much as 

By the time Or In view of 

the fact 

Whether…or  The 

way 

Hardly Much as That  

No sooner Nor Just in case 

Now (that) Not that On account 

of 

Once Though Seeing as 

Since Whereas Since 

                                                 
3
 Advanced Writing with English in Use, Hugh Cory (p.21) 
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The 

moment 

While  

Then Whilst 

Till Yet 

Until  

When 

Whenever 

Whereupon 

While 
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ANNEX B. Adverbis  

 

Taula 4 Llistat d’adverbis agrupats per categories disponibles a l’aplicació Cory (1996) 

 

Time Compar

ing & 

Contras

ting; 

alternat

ives; 

concessi

ons 

Orderi

ng 

points; 

adding 

inform

ation 

Concludi

ng, 

summari

zing; 

generaliz

ing 

Giving 

exampl

es; 

focusin

g 

Reformul

ating; 

clarifying 

Changi

ng 

subject

; 

referri

ng to 

subject 

Cause 

& 

effect; 

reason 

& 

result; 

inferenc

es 

After a 

while 

Admitte

dly 

Above 

all 

All in all Among 

others 

Actually Anyho

w 

Accordi

ngly 

After that All the 

same 

Additio

nally 

Altogeth

er 

For 

exampl

e 

At least Anywa

y 

As a 

result 

Afterwar

ds 

Alternati

vely 

Again As a rule For 

instanc

e 

I mean As far 

as…is 

concer

ned 

Because 

of this 

As yet And yet Also Basically In 

particul

ar 

Indeed As for Consequ

ently 

At first At the 

same 

time 

And Broadly 

speaking 

Mainly In fact As 

regards 

For 

this/that 

reason 

At last Be that 

as it 

may 

And 

then 

By and 

large 

Particul

arly 

In other 

words 

At any 

rate 

Hence 

At once Better 

still 

As we 

shall 

Essentiall

y 

Primari

ly 

(or) rather By the 

way 

If not 
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see later 

At 

present 

But As well Generall

y 

Princip

ally 

That is Inciden

tally 

If so 

At the 

moment 

By 

compari

son 

As well 

as that 

In brief Specifi

cally 

To put in 

another 

way 

Now 

for 

In that 

case 

At the 

same time 

By 

contrast 

Besides In 

conclusio

n 

 Regard

ing 

Otherwi

se 

Before 

that 

By the 

same 

token 

First(ly) In 

general 

Speaki

ng of 

So 

Beforeha

nd 

Convers

ely 

First of 

all 

In other 

words 

Talking 

about 

That’s 

why 

By then Despite 

this 

Finally In short That 

bring 

me on 

to 

Then 

Earlier Equally For one 

/ 

another 

thing 

Mostly That 

remind

s me 

Thus 

Eventuall

y 

Even so Further

more 

On 

average 

To turn 

to 

Therefor

e 

Ever 

since 

(then) 

Howeve

r 

In 

addition 

On 

balance 

With 

referen

ce to 

 

Finally In 

compari

son 

In the 

first 

place 

On the 

whole 

First In spite 

of this 

Last(ly) Overall 

From the In the More / So 
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on same 

way 

most 

importa

ntly 

Hitherto Instead Moreov

er 

Then 

Immediat

ely 

Likewis

e 

Next To some 

extent 

Initially Neverth

eless 

On top 

of that 

To sum 

up 

In no 

time 

Nonethe

less 

What is 

more 

Ultimatel

y 

Instantly Of 

course 

  

In the end On the 

contrary 

In the 

meantime 

On the 

one 

hand 

Lastly On the 

other 

hand 

Later on Similarl

y 

Meanwhil

e 

Still 

Next Then 

again 

Now Though 

Previousl

y 

True 

Simultane

ously 

Yet 

Since  
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then 

So far 

Soon 

Subseque

ntly 

Suddenly 

Then 

Until then 

Within 

minutes/d

ays 
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ANNEX C.  Phrasal verbs  

 

Com que la llista de phrasal verbs es molt llarga i els significats poden variar segons el 

context, s’han fet servir els més comuns seguint la informació trobada en pàgines web. 

(https://oxfordhousebcn.com/en/10-phrasal-verbs-you-should-learn-today/ , 

https://theenglishexamcentre.com/30-phrasal-verbs-preparar-first-certificate/ i 

https://theenglishexamcentre.com/los-phrasal-verbs-mas-repetidos-en-los-examenes-

first-y-advance-i/)  

 

 

Taula 5 Llistat de phrasal verbs agrupats per adverbis disponibles a l’aplicació 

Adverb Phrasal Verb Meaning 

About Ask about Preguntar alguna cosa 

After Go after (someone) Seguir algú 

Go after (something) Intentar aconseguir alguna cosa 

Look after Cuidar algú/d’algú 

Take after someone Assemblar-se a algú 

Go after (something) Perseguir alguna cosa 

Along Get along (with) Porta-se bé amb algú 

Apart Fall apart Enfonsar-se emocionalment 

Away Blow away Emportar-se el vent 

Go away Marxar 

Keep away (from) Mantenir ditància amb alguna 

cosa o algú 

Back Get back Tornar 

Back someone up Donar suport 

Come back Retornar a algun lloc o a algun 

tema de conversa 

Go back Retornar a algun lloc, temps, 

situació, activitat o tema de 

conversa 

Be back Tornar 

https://oxfordhousebcn.com/en/10-phrasal-verbs-you-should-learn-today/
https://theenglishexamcentre.com/30-phrasal-verbs-preparar-first-certificate/
https://theenglishexamcentre.com/los-phrasal-verbs-mas-repetidos-en-los-examenes-first-y-advance-i/
https://theenglishexamcentre.com/los-phrasal-verbs-mas-repetidos-en-los-examenes-first-y-advance-i/
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Bring back Torar alguna cosa 

Call back Tonrar una trucada telefònica 

Down Put down Penjar el telèfon 

Slow down Anar més lent 

Turn down Baixar el volum 

Fall down Caure 

For Look for Buscar 

Ask for Demanar 

Fell for Compadir-se d'algú, sentir pena 

In Get in Pujar al cotxe 

Come in Entrar a algun lloc 

Off Get off Baixar de l'autobús o el tren 

Put off Posposar alguna cosa 

Switch off Apagar alguna cosa 

Take off Treure's la roba 

Tell off Renyar a algú 

Turn off Apagar objectes electrònics 

On Go on Que està passant 

Get on Pujar a l'autobús o al tren 

Put on Posar-se la roba 

Switch on Encendre alguna cosa 

Turn on Encendre objectes electrònics 

Carry on Continuar, seguir endevant 

Hold on No rendir-se 

Out Find out Descobrir alguna cosa 

Come out Marxar d'algun lloc 

Go out Marxar d'algun lloc per anar a un 

esdeveniment 

Point out Fixar l'atenció en alguna cosa 

Get out Baixar del cotxe 

Go out Sortir 

Put out Apagar 

Kick out Fer fora a algú d'algun lloc 
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Over Get over Recuperar-se 

Through Put through Pasar el telèfon a algú 

To Get to Aconseguir alguna cosa 

Up Pick up Agafar alguna cosa d'algun lloc 

Come up (with) Pensar o desenvolupar alguna 

cosa 

Grow up Madurar 

Get up Aixecar-se del llit 

Give up Abandonar 

Hang up Penjar el telèfon 

Look up Consultar alguna cosa a algun lloc 

Make up Inventar alguna cosa 

Speed up Accelerar 

Turn up Pujar el volum 

Break up Trencar (una relació amorosa) 

Face up (to) Enfrontar-se a alguna cosa 

Keep up Mantenir-se informat, seguir el 

ritme 
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