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http://plato.stanford.edu

Enciclopèdia Stanford de Filososofia

El portal de la Enciclopèdia Stanford de Filososofia
és un espai que conté, entre d'altres recursos, un
diccionari on-line de conceptes vinculats a l'àmbit
de la filosofia, la psicologia i les ciències de la
computació. A diferència d'altres eines d'aquest
tipus que es poden trobar al web, la inclusió de
nous termes està supervisada per un comitè editorial
d'experts i la seva actualització sotmesa a un procés
de revisió periòdic. En fer una recerca prenent el
concepte d'emoció com a punt de partida, el lector
hi pot trobar no només la seva definició, sinó també
un repàs històric de com ha estat entès per part
de grans figures del món de la filosofia (Plató,
Aristòtil, Descartes. Hume, etc,), així com les seves
connexions amb altres conceptes: la ment, la moral,
la racionalitat. També es parla de les semblances i
diferències amb conceptes afins (per exemple,
sensació i sentiment) i el seu paper en diferents
teories (com les cognitives i les teories de la
percepció) i aproximacions teòriques (com la
perspectiva evolucionista).

http://www.ucm.es/info/seas

SEAS

La Sociedad Española para el estudio de la Ansiedad
y el Estrés (SEAS) té entre els seus objectius
promoure i difondre la investigació científica en
els camps de l'ansietat, l'estrés i les emocions en
general, així com organitzar i promoure activitats
de caràcter científic, professional, etc. en relació
a aquestes temàtiques.

La seva pàgina web permet l'accés lliure al seu
butlletí semestral sobre notícies i informació
científica i professional (articles, congressos,
comissions de treball), tot facilitant informació
sobre recerques i referències bibliogràfiques, oferta
de formació especialitzada, enllaços amb d'altres
pàgines web (nacionals i internacionals) i sobre la
Revista “Ansiedad y Estrés” que edita aquesta
associació.

http://reme.uji.es

REME

La Revista Electrònica de Motivació i Emoció
(REME) és una publicació centrada en tots els
aspectes relacionats amb la psicologia de la
motivació i de l'emoció que té com a objectiu la
divulgació d'aportacions científiques que suposin
un increment en el coneixement sobre els
processos motivacionals i emocionals.

És un mitjà d'accés lliure i gratuït que està conformat
per diferents seccions: (1) Treballs científics (articles
de recerca, de revisió teòrica i recensions), (2)
Notícies i informacions sobre esdeveniments
rellevants en el camp de l'estudi motivacional i/o
emocional (congressos, reunions científiques,
lectures de tesi o tesines, conferències, fòrums) i
(3) Suggeriments i cartes a l'editor que puguin
contribuir a millorar algun aspecte de la revista.

http://plato.stanford.edu
http://reme.uji.es
http://www.ucm.es/info/seas
http://plato.stanford.edu
http://www.ucm.es/info/seas
http://reme.uji.es



