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Comportament i ment, la recerca en psicologia

Molt il·lustre ministre, directora, presidenta, experts,
investigadors, senyores, senyors, companys. 
Els onzens Debats de Recerca versaran sobre el
comportament i la ment. 
Com ja és tradició, els Debats de Recerca s'estructuren en
dues tardes, en les quals compartirem: una conferència
plenària, que obrirà el contingut dels Debats; sis ponències
curtes i tres espais pel debat. També comptem amb dues
ponències escrites no presencials. 
La perspectiva dels XI Debats de Recerca és reunir persones
vinculades a la recerca i a l’avantguarda en psicologia. Quatre
dels experts que ens acompanyen tenen el títol de doctor i
dos persones estan cursant els seus estudis de doctorat.
També ens ha interessat comptar amb professionals per a que
ens expliquessin la situació de la professió a Andorra. Totes
elles són recerques o experiències connectades amb Andorra,
ja sigui perquè prenen el nostre país com a context de recerca
(és el cas de tres de les ponències que presentem) o perquè
són persones d’aquí que desenvolupen la recerca fora però
que poden connectar-se amb la realitat andorrana (és el cas
de quatre de les ponències). 
A continuació, en acabar la presentació obrirem els debats
amb la conferència plenària, que ens introduirà al tema que
ens ocupa a partir dels canvis que genera la teràpia
psicològica al cervell. I deixarem un espai per a preguntes i
comentaris.
Després d’una petita pausa, començarem els espais de
comunicacions o ponències curtes, que hem estructurat en 3
blocs de 2 comunicacions curtes cadascun. Durant el primer
bloc abordarem el trastorn bipolar i la síndrome del Burnout en
els docents. En el segon bloc, que tindrà lloc demà, comptarem
amb una recerca sobre el procés d’aprenentatge de l’alumnat
amb TDHA, i una altra sobre la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. El tercer
bloc agrupa una recerca sobre el desenvolupament
neuropsicològic infantil i les competències ètiques; i una
ponència sobre l’espai professional de la psicologia a Andorra.
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Al final de cada bloc hi haurà un debat, en el qual es donarà
la paraula a la sala per a que pugui preguntar i o fer
comentaris. Hem triat aquesta fórmula per fomentar
l’intercanvi de punts de vista no només entre ponents i públic
sinó també entre ponents.
Dit això, només ens queda agrair a tots els ponents el fet de
venir a compartir la seva tasca i els seus coneixements; i agrair
també la presència del públic que ens ha volgut acompanyar.
Esperem que tots gaudiu d’aquesta edició dels debats de
recerca i us convidem a participar-hi durant l’espai de debats,
aprofitant l’oportunitat i el privilegi de tenir a l’abast
investigadors de primera línia, coneixement pioner i ciutadans
inquiets. Agraïm també a MoraBanc el seu ajut.


