Avís sobre criteris de qualificació del M7 UF2
Recordeu que:
En acabar cadascuna de les activitats (soldadura, fresat, tornejat, esmolat de la broca, ajustatge...) cal lliurar, el darrer
dia, els exercicis. Només en el cas de les peces de mecanitzat, considerant que s'han de realitzar els fulls de verificació i
control (ja que es poden omplir a casa), el lliurament es pot endarrerir una sola classe.
Exemple: El dia 27 de març acabo l'activitat de torn. Com a molt tard, el dia 30 de març he de lliurar les tres peces de
torn + els tres fulls de verificació i control.
Tingueu present que, en les activitats de tornejat, s'ha de lliurar CONJUNTAMENT amb la peça, el full de verificació
control omplert, el qual cal descarregar-se des del web www.ensenyament.net (el professor no el facilita en format paper).
http://www.xtec.cat/%7Eanogues/apunts/CSdisseny/M07/Full%20verificaci%C3%B3%20JS-12.pdf
També recordeu que cal, necessàriament, sempre, portar tot el material de taller (peu de rei, broca Ø10...) i els plànols
de les peces. Així per exemple, qui, estant al torn, no tingui el plànol, el peu de rei... tindrà un ítem negatiu en la graella
d'observacions del professor (equival a -0,20 punts).
També convé ser conscient que l'omissió de netejar la serra o la màquina de foradar també equival a -0,20 punts i no
utilitzar les mesures de seguretat, com guants, ulleres... també resta 0,20 punts.
Aquests decrements en la puntuació s'apliquen a la nota global de la UF.
Exemple 1:
Un dijous no porto ni el peu de rei ni el plànol de la peça -0,4 punts.
Hi ha un dilluns que no he portat la broca: -0,2.
Total de decrements= -0,6 punts.
Nota que he assolit a la UF (sense descompte) 5,9. Nota final (amb descompte)= 5,9 - 0,6= 5,3 -> nota butlletí= 5 (si
no hagués tingut descompte, la nota hauria estat = 6)

************************************************************************************************************************
Exemple 2:
Un dilluns no porto els guants (només durant un petit instant) mentre estic fent anar la serra de cinta= -0,2 punts.
Hi ha un dilluns que no he portat la broca: -0,2 punts.
Un dijous no he portat el peu de rei: -0,2 punts.
Un dijous he perdut el plànol de la peça de torn i, per tant, no el porto: -0,2 punts.
Un dilluns no he netejat la màquina de foradar: -0,2 punts.
Total de decrements= -1 punt.
Nota de la UF (sense descompte) 5,4. Nota final (amb descompte)= 5,4 - 1= 4,4 -> nota butlletí= 4 (he d'anar a la
recuperació del mes de juny !!!!)

