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I.

PART GENERAL
1. CARACTERÍSTIQUES DEL PAÍS
1.1.GEOGRAFIA
Espanya ocupa la major part de la Península Ibèrica, estenent-se
cap al sud dels Pirineus fins a l'estret de Gibraltar, que separa
Espanya d'Àfrica. A l'est es troba el mar Mediterrani, incloses les
Illes Balears d'Espanya. Espanya també regula dues ciutats al nord
d'Àfrica i les Illes Canàries a l'Atlàntic.
L'interior d'Espanya és una meseta alta i seca envoltada i
entrecreuada per muntanyes. Els rius corren cap a les costes,
creant bones terres de cultiu. Encara així, l'interior del país s'escalfa
molt a l'estiu i fa molt de temps fred i està sec a l'hivern. Les
seqüències són comunes.
Les plantes i els arbres creixen tan bé a la costa nord-oest, a
Galícia i al golf de Biscaia, que la zona es diu Espanya Verda. La
pluja, atrapada per les muntanyes més cap a l'interior, és freqüent.
fagedes i robles floreixen aquí. Nombroses cales i coves trenquen
la costa.
Les costes sud i aquest d'Espanya, des de la fèrtil plana i fins als
Pirineus, sovint són barres per vents càlids anomenats vents de
siroco. Aquests vents s'originen al nord d'Àfrica i mantenen les
temperatures al llarg de la costa mediterrània més suaus que
l'interior.
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1.2 ORGANITZACIÓ ESTATAL I TERRITORIAL
Espanya és una democràcia, el estat de dret i un estat de benestar. Tenim
una economia de mercat social.
Els valors del nostre model de convivència són: llibertat, justícia, igualtat,
solidaritat, pluralisme polític, dignitat i respecte dels drets fonamentals i les
llibertats públiques.
La sobirania correspon al poble espanyol, és a dir, a tots els espanyols, obté
poders estatals: legislatiu, executiu, judicial.
Estableix una monarquia parlamentària i un sistema de govern basat en la
representació parlamentària.
Estableix la unitat de l'estat i l'autonomia de les comunitats autònomes
(Regions)

Escut s‘ Espanya
https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/spain/#spain-madrid.jpg
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1.3 TEMPSI ZONES CLIMÁTIQUES
El clima mediterrani d'estiu calent que es caracteritza per estius secs i
calorosos / calorosos i vents freds a temperats i humitats.
● El clima mediterrani d'estiu calorós que predomina en parts del nordoest d'Espanya i, en la seva majoria, a l'interior del centre-nord
d'Espanya a altituds superiors a 900-1000 m.
● El clima oceànic es troba a la part nord del país, especialment a les
regions d'Euskadi, Astúries, Cantàbria i Navarra. Aquesta regió té
nevades regulars als mesos d'hivern.
● El clima semiàrid (Bsh, Bsk) és predominant a la part sud-est del país
(província d'Almeria a Andalusia Oriental, Regió de Múrcia i Alacant)
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2. HISTÒRIA DEL PAÍS
Els colons van emigrar a Espanya des d'Europa, Àfrica i la Mediterrània
des dels inicis de la història. Els fenicis, que van arribar al segle VIII a. C.,
van cridar a la península "va" o terra oculta. Pel primer segle a. C. els
romans havien conquerit Espanya.
Espanya es va convertir en la seva majoria cristiana sota els romans, que
van ser seguits pels vàndals i els visigots, pobles germànics d'Europa. Els
governants visigots van lluitar entre ells, i l'any 711 A.D. els musulmans
d'Àfrica van envair Espanya.
La cultura islàmica es va estendre per tot Espanya quan els governants
musulmans van introduir nous cultius i sistemes de reg, i el comerç va
augmentar. Les matemàtiques, la medicina i la filosofia es van fer més
avançades, arribant al seu punt màxim al segle X, l'edat d'or del domini
islàmic a Espanya.
En 1492 els regnes cristians al nord d'Espanya van conquerir als
musulmans i van difondre la religió catòlica. Enriquit amb plata de les
Amèriques, Espanya es va fer més poderosa. Més tard va perdre la terra i
el poder en les guerres napoleòniques, que van acabar en 1815.
Més de 500,000 persones van morir en la Guerra Civil Espanyola de la
dècada de 1930. El victoriós general Francisco Franco va governar com
un dictador brutal fins a la seva mort el 1975. Poc després, Espanya va
començar a transformar-se en una nació europea moderna, industrial i
democràtica
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3. POLÍTICA DEL PAÍS
La política d'Espanya es porta a terme en el marc establert per la
Constitució de 1978. La forma de govern a Espanya és una
monarquia parlamentària, és a dir, una monarquia representativa
social, democràtica i constitucional en la qual el monarca és el
cap d'Estat , mentre que el el primer ministre, el títol oficial és
"President del Govern", és el cap de govern. El poder executiu
l'exerceix el govern, integrat pel primer ministre, els viceprimers
ministres i altres ministres, que formen col·lectivament el Consell
de Ministres o Consell de Ministres.

3.1 SITUACIÓ POLÍTICA
La majoria parlamentària nacionalista del Parlament català,
representant només el 47% dels votants catalans, també té una
barreja poc comuna d'ideologies que van des dels partits
d'extrema esquerra antiestablishment fins als partits liberals de
centredreta i intenta forçar un referèndum il·legal sobre la
independència unilateral de Catalunya

https://www.cnbc.com/2018/06/05/spain-has-a-new-government-butpolitical-instability-is-not-over.html
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4. ECONOMIA
4.1 MONEDA

Moneda

Data

Data

Creació

Aboliment

Initial
Exchange
rate

Euro

2002

n/a

1 euro = 166.386 pesetas

Peseta

1869

2002

5 pesetas = 2 escudos
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4.2 SALARIS, RELACIONS LABORALS
El salari mínim a Espanya es coneix com SMI (Salari Mínim
Interprofessional) i s'aplica a tots els treballadors, independentment de la
seva edat, sexe o contracte laboral, inclòs el treball casual i temporal o el
treball personal al servei d'una llar.
• Salaris mínims a Espanya 2017:
Salari mínim diari: 23,59 EUR
Salari mínim mensual: 707.60 euros (basat en 14 pagaments, o 825.65 euros
en 12)
Salari mínim anual: EUR 9.906,40

4.3 SUPORT SOCIAL, JUBILACIÓ
Per poder jubilar legalment a l'estranger a Espanya, haurà de triar una opció
de residència que funcioni millor per a la seva situació. Algunes persones
trien viure únicament a través del seu visat de turista (estada curta), saltant
de la frontera cada 90 dies

4.4 COST DE VIDA A ESPANYA
El cost de vida a Espanya és 15.21% més baix que als Estats Units (dades
agregades per a totes les ciutats, el lloguer no es té en compte). El lloguer a
Espanya és 41.42% més baix que als Estats Units (dades mitjana per a totes
les ciutats).

4.5 PRODUCTES TÍPICS ESPANYOLS
Oli d'oliva.
pernil espanyol
formatge espanyol
Black pudding i salsitxes espanyoles.
Peix i marisc espanyol
Fruites i verdures espanyoles.
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Aceite de oliva

Jamón con pan con tomate
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5. RELIGIONS, ÈTNICS, MINORIES
La religió a Catalunya i Espanya està diversificada. Històricament,
pràcticament tota la població era cristiana, específicament catòlica, però
des de 1980 hi ha hagut una tendència al declivi del cristianisme i al
creixement paral·lel de la irreligió (incloses les postures d'ateisme i
agnosticisme) i altres religions.

Pluralisme religios a Espanya

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Spain
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6. VACANCES I TRADICIONS DEL PAÍS
6.1 FAMÍLIA TRADICIONAL, SUPORT GOVERNAMENTAL
Els hispans històricament estan molt orientats a la família. Les necessitats
de la família són més importants que les preocupacions dels individus, i
l'autoestima i la identitat de l'individu es veuen fortament afectades per la
seva relació amb els membres de la família, d'acord amb l'Extensió
Cooperativa de la Universitat Estatal d'Utah.

6.2 MATRIMONI, DIVORCI, RELACIÓ REGISTRADA
El concepte de família, és central en la comunitat hispana i s'estén més
enllà de la família nuclear per incloure avis, ties, oncles i cosins; amics i
veïns; i organitzacions que són importants per a la comunitat, com les
esglésies. El familisme té tres aspectes principals, segons els Instituts
Nacionals de Salut: obligacions familiars; suport i proximitat emocional; i la
família com a referent, o la necessitat d'estar a l'altura de les expectatives
de la família.

6.3 COMPTE AMB UN NEN NO AUTORITZAT
A Espanya, els serveis de cura infantil sempre s'han brindat en el context de
l'educació. Per tant, els serveis de cura infantil prestats fora de l'àmbit de
l'educació es consideren responsabilitat de les famílies. La Llei
d'Ordenament General del Sistema Educatiu (LOGSE) (BOE-A-1990-24172)
va encoratjar als administradors públics a garantir que es proporcionaran
places suficients per als cicles de primer (edats 0-2) i segon (edat 3-5 )
d'educació
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[Escribir texto]

7. ESTIL DE VIDA DEL PAÍS

7.1. GENERAL
El ball nacional català és la sardana. Es realitza en festivals i altres ocasions
especials a tot el país. Els ballarins formen un cercle, sostenint les seves
mans entrellaçades en l'aire. Els passos curts i silenciosos s'alternen amb
els més llargs i inflables. Les bandes que toquen música per a la sardana es
diuen cobles.

7.2 EDUCACIÓ
L'educació a Espanya està regulada per la Llei General d'Educació que
amplia l'article 27 de la Constitució espanyola de 1978. L'educació és
obligatòria i gratuïta per a tots els nens d'entre 6 i 16 anys, i compta amb el
suport de el govern nacional juntament amb els governs de cadascuna de
les 17 comunitats autònomes del país.

7.3 APARENÇA DE LES PERSONES
Espai personal:
Els espanyols són oberts i amigables. En una situació informal, ja sigui amb
amics properes a aquesta família o amb estranys virtuals, saluden les dones
amb un petó a cada galta.
Els homes no tenen por de l'espai personal amb altres homes en una
situació informal i sovint saluden o s'acomiaden amb una abraçada
(abraçada).
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7.4 ESPECIFICACIONS DE COMUNICACIÓ, ETIQUETA
Convencions de noms:
Als nens a Espanya se'ls dóna un nom que després és seguit pel cognom
patern i després el cognom de la mare.
No existeix el concepte d'un segon nom, encara que el primer nom és de
vegades un compost de dos noms, per exemple: José Luis
Les dones no canvien el seu nom quan es casen.
Reunió i salutació:
Quan es presenti, esperi donar-se la mà.
Una vegada que s'estableix una relació, els homes poden abraçar-se i donarse copets a l'espatlla.
Les amigues es besen a les dues galtes, començant per l'esquerra.
Les persones sovint es coneixen com Don o Dona i el seu nom quan en una
ocasió formal com a regla general.
Molts homes usen un batut de dues mans on la mà esquerra es col·loca a
l'avantbraç dret de l'altra persona.

7.5 DINAR
plats vegetarians
Pa amb tomàquet (Pa Amb Tomàquet); Calçots: Escalivada:
Plats de carn: Botifarra: Escudellla: Xai Rostit; embotits
Plats de peix: Esqueixada: fideuas: Paella
Els tipus de paella inclouen la paella valenciana, la paella de verdures (en
espanyol: paella de verdures), la paella de marisc (en espanyol: paella de
marisc) i la paella mixta (en espanyol: paella mixta), entre molts altres. La
paella valenciana es creu que és la recepta original.
Salses: Romesco: All i Oli:
Postres: Crema Catalana: Mel I Mato: Panellets
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Fideua

All i oli
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7.6 ESPORT, OCI
L‘ Esport a Espanya a la segona meitad del segle 20 sempre ha estat dominat pel
fútbol. Altres activitats populars inclouen basquet, tennis, ciclisme, handbol,
motociclisme, Formula uno, esports acuàtics, gimnàstica rítmica, golf, corrides de
bous i esquí
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