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He de demanar els sexennis?
No, el complement lligat a la formació (sexenni) del personal docent de l’Administració
Educativa, és un complement retributiu que es reconeix d'ofici.

Quins requisits he de complir per a qu e es pugui tramitar?
Per tenir dret a cobrar aquest complement, cal acreditar 6 anys de servei com a funcionari (de
carrera o interí) docent en l’ensenyança reglada i 100 hores de formació homologada (100
crèdits) realitzades dins d'aquests 6 anys.

Quan començaré a cobrar el meu sexenni?
Els efectes econòmics són a partir del mes següent al compliment del sexenni, malgrat això, la
normativa vigent estableix que tot complint el requisit de temps de servei, si a data de
compliment del sexenni no es poden acreditar les hores de formació, no es podrà percebre
aquest complement. Un cop s'obtinguin els crèdits totals, es percebrà el complement el mes
següent a el de la data de finalització de l'activitat formativa.

On puc veure si ja s’ha tramitat?
Al vostre Portal de Personal, a “Expedient personal” a l’apartat “Sexennis” i també a l’apartat
“Documents”.

On surten els sexennis a la meva nòmina?
Es troben reflectits a “Complement de formació permanent” (Compl. Form. Perm) i a
“Complement de la Comunitat Autònoma” (Compl. Comunitat. Autòn.).

Compleixo els sis anys d’experiència docent aquest mes, tinc
les hores de formació i no surt el nou sexenni al meu portal
del personal.
Els sexennis es tramiten i tenen efectes econòmics a partir del mes següent al compliment.

Compleixo els sis anys d’experiència i les hores de formació no
estan actualitzades, tindrà efectes retroactius?
Sí, sempre que en el moment de finalitzar el curs que fa les 100 hores ja s’hagin complit els sis
anys d’experiència.

Tinc dubtes respecte a la formació
On puc enviar-la? / Els meus cursos no es troben actualitzats
De la formació s’encarreguen els companys del Servei de Formació Homologada i Capacitació.
Podeu contactar amb ells enviant un correu a sfhc@dgpice.caib.es

La meva data de sexennis no coincideix amb la de triennis, és
un error?
No té per què, si al reconèixer els triennis es va tenir en compte experiència externa no docent
en l’ensenyança reglada és normal que no coincideixi, si no és així, contacteu amb nosaltres.

Encara teniu dubtes o pensau que pot haver-hi qualque error
amb els vostres sexennis?
Contactau amb nosaltres, segons el vostre cos, a primaria@dgpdocen.caib.es o a
secundaria@dgpdocen.caib.es indicant a l’assumpte el vostre nom i si es referent a triennis o
sexennis. Recordau indicar al correu el vostre nom complet i el vostre DNI.

Normativa referent a sexennis
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula
l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat
no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Decret 41/2016, de15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de
l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen
l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2016 per la qual s’aprova el Pla
Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016–2020 (BOIB núm. 41, de 31 de març)
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de
juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació
com a formació permanent del professorat

