Nova política del 6 maig de 2009 - Forn de teatre Pa'tothom
Tema: Treballs de recerca, vídeo, seguiment, tesis, tesines i altres treballs d'estudiants sobre la
nostra entitat i la feina que realitza.
Degut al fet:
Que el Forn de teatre Pa'tothom ve col·laborant amb diferents perfils de persones (com ara alumnat,
periodistes, etc.) que s'interessen per l'entitat i la seva feina, amb l'objectiu de realitzar un treball
amb resultats molt diversos.
Això ens honra però ens implica un esforç i un temps per part de l'entitat i dels seus professionals
per atendre a les persones i donar les informacions que demanen. Aquest esforç es tradueix en
dedicació de temps, entrevistes, imatges, gestió, aprenentatge, vinculació als projectes, etc.
Que en el 90 % dels casos NO hi ha hagut cap tipus de retorn.
Es decideix:
•

Que la persona(es) ha de descriure el projecte del que es vol fer.

•

Que s'ha de realitzar una sol·licitud (més avall) descriptiva de la feina i es compromet a fer
un retorn dels resultats.

•

Que la participació en projectes, estarà limitada per l'entitat segons el projecte.

•

Realitzar un cobrament de 50,00 € al moment de l'inici e la feina que seran retornats en la
seva totalitat al moment que la persona presenti una feina acabada a l'entitat.

•

L'entitat no es veu obligada a fer seguiments, avaluacions sobre els projectes. Ni tampoc
està obligada a acceptar-los.

Amb això es pretén aconseguir
•

Que la persona que vol fer un treball de la nostra entitat, vagi més enllà d'obtenir una nota
per la seva assignatura i quedar be amb un professor.

•

Que la persona també faci un esforç de la seva part per apropar-se a nostra entitat, tot sent
un requisit indispensable llegir la web de l'entitat abans de passar a fer qualsevol entrevista.

•

Que disminueixi el nombre de persones que ens demanen entrevistes i dedicació.
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Sol·licitud
Nom de la(s) persones(s) que realitzen la feina:
Persona de contacte
Telèfon
Adreça electrònica
Centre educatiu o entitat (Universitat, institut, etc.)
Tipus de treball que es desitja realitzar (entrevista, vídeo, etc.)
Tema:
Breu descripció:
Data d'inici: ____ / ____ / ________
Data d'acabament: ____ / ____ / ________
Data d'entrega de la feina realitzada sobre Pa'tothom: ____ / ____ / ________

Signatura
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