STUDY SUPPORT
DENMARK
PART GENERAL

I. PART GENERAL
1. CARACTERÍSTIQUES DEL PAÍS
1.1 GEOGRAFIA
Dinamarca s´extèn per una superfície de 44.000 km2 i molt plana. El més alt
que pot tenir és 170,86 m en Møllehøj, 9 cm més alt que el segon més alt,
Yding Skovhøj en 170,77 m
Dinamarca, tal com es presenta en el mapa, consta de 1.419 illes de més de
100 m2, de les quals 443 reben noms. 72 d´aquestes illes tenen habitants.
En total, la part de Dinamarca present en aquest mapa, té gairebé 7.000 km
de costa.
L´ única frontera terrestre que té Dinamarca està en el sur, que connecta a
Dinamarca amb Europa mtijançant d´Alemanya.
De fet, Dinamarca és un dels països més grans del món. Som molt més
grans que els 44.000 metres quadrats presentats en el primer mapa.
Groenlàndia i les Illes Feroe també formen part del Regno danès.
Groenlèndia té 2.166.000 km2 y les Illes Feroe tenen 1.399 km2 i
consisteixen en 18 illes.

. Dinamarca conforma, conjuntament amb Suècia i Noruega, els
països escandinaus, i conforma amb Finlàndia, Islàndia, Suàcia i Noruega,
https://openstreet
map.cz

els països nòrdics. La capital de Dinamarca és Copenhague
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1.2 ORGANIZACIÓ ESTATAL I TERRITORIAL
Dinamarca és una monarquía constitucional. En representació d´aquesta està
la reina Margrethe la segona, que és la cap de l´estat. Dinamarca ha sigut un
regne des de mitjans del sigl novè.
La línia de reis i reines ha consistit en varies generacions diferents, però totes
descendeixen del primer rei de la línia: Gorm el Vell. (Malgrat tot, el noruec
Magnus el Bo (rei danès 1042-1047) no era conegut com un descendent de
Gorm el Vell).

La primera foto és de la reina Margrethe visitant gent en Groenlàndia, i en la segona visita les
Illes Feroe, llocs al nort d´Escòcia.

El 5 de juny de 1849, el rei Frederik 7 va signar la primera constitució
democràtica de Dinamarca. Aquesta constitució va substituir a la constitució
de 1665 y var marcar la transició de la monarquia soberana a la monarquia
constitucional i un estat de dret més democràtic, encara només del 8% de la
població va obtenir el dret a votar. Els antecedents d´aquesta llei van veurés
a la llum del fluxe de la política revolucionària, democràtica i nacional, que va
caracteritzar a la major part d´Europa en la primera part del sigle XIX.
Dinamarca va obtenir per primera vegada la democràcia plena amb la nova
constitución en 1915, quan les dones, els servents i els pobres van obtenir el
dret de votar i van ser escollits per al parlament. Dinamarca té un parlament
de 179 membres, amb 2 membres assegurats que representen a les illes
Feroe i 2 membres assegurats que representen a Groenlàndia
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1.3 ELTEMPS I ZONES CLIMÀTIQUES
La nostra hora central europea és UTC +1: 00, 1 hora per davant d´ Inglaterra
i 1 hora per darrera d´ Israel i Grècia. En el període de finals de març a finals
d´ octubre, Dinamarca fa el canvi a l´horari d´estiu, pel que significa que el
rellotje s´avança una hora.
L´ ubicació de Dinamarca en el nord, dona com a resultat estius frescos amb
temperatures promig del voltant de 16 ° C, i hiverns no particularment freds
amb temperatures promig del voltant de 0.5 ° C. Dinamarca es troba en la
zona de clima templado. És molt ventós, més fort en hivern i més feble en
estiu..
Malgrat que, el tiem ha canviat, que és cada vegada més visible. S´ està
escalfant i això proporciona una pluja més intensa. Dinamarca ha mesurat el
seu clima sistemàticament des de mitjans de la dècada de 1850. L´estiu de
2018 ha establert tots els registres de iemps en el que es refereix al calor y al
nombre d ´hores de sol, el nombre de díes més alt de 30 graus celcius i la
duració del període sec.

Malgrat tot, com es mostra al mapa mundial, Dinamarca és un dels països
que están més preparats per a enfrentar les consecuències del canvi
climàtic.
Dinamarca té:
5.8 milions de persones que viuen en Dinamarca
66.000 persones vivint en Groenlàndia
49.200 vivint en les Illes Feroe
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2. HISTÒRIA DE DINAMARCA
Els primers pobladors en Dinamarca
Els primers pobladors que van arribar a Dinamarca van ser els caçadors
relacionats en la cultura d´ Hamburgo. Una de les rutes de trekking del
ren va pasar per Slotseng en la part sur de Dinamarca, aprop de l´ actual
frontera amb Alemanya. Els caçadors teníen el seu hàbitat a dalt d´ un
turó, amb una bona vista de la zona. Un día de tardor, ara fa 14.200 anys,
els caçadors van matar a 11 rens adults que foren sacrificats en las ribes
d´ un petit estany. Es llançaren a l´agua óssos i brots, i per això, es van
conservar en el fang. El canvi climàtic posterior entre els períodes de
calor y fred van aparèixer en les diferents capes que es van assentar
durant la excavació arqueològica.
Per a molta gent, Dinamarca és coneguda com el lloc dels víkings.
Oficialment, el període víking es defineix entre 800 i 1050. Durant aquest
període, Dinamarca es configura com un país.
El nom de Dinamarca s'identifica per primera vegada en la Pedra de
Jellling que data de 985, però la paraula Denamearc també s'esmenta al
voltant de 890 pel noruec Óttar i en la crònica anglosaxona Orosius, i es
considera que es refereix al mateix territori. com va escriure Harald
Bluetooth a la gran pedra de Jelling.

Ell va escriure:
El rei Harald va ordenar fer aquestes paraules per a honorar a Gorm, el
seu pare, i després de Thyra, a la seva mare, Harald que va guanyar tota
Dinamarca i Noruega i va convirtir als danesos en cristians.
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3. POLÍTICA DEL PAÍS
3.1 SITUACIÓ POLÍTICA
Dinamarca és una democràcia, i ho ha estat des de 1848, com es va dir
anteriorment. Per a l'elecció d'autoritats municipals i regionals, els votants
potencials van ser 4.145.321
És una decisió lliure si els danesos voten per les eleccions, però
normalment els danesos participen en les eleccions a un nivell bastant alt.
La participació electoral al novembre de 2017 va ser del 85,5%.
S'assenyala que la forma danesa de celebrar una elecció és una de les més
justes del món. D'altra banda, també és un dels més complexos.
Creiem que és bo compartir el nostre sistema amb altres persones /
nacions.

Un total de 179 membres han de ser elegits per Folketinget (el Parlament
danès). 175 membres provenen de Dinamarca, 2 de Groenlàndia i 2 de les
Illes Fèroe.

Els escons al Parlament es distribueixen d'acord amb una variant danesa
especial del mètode denominat "mètode de relació".
El mètode garantitza que els partits obtinguin escanys en el parlament en
proporció a la quantitat de vots que hagin rebut en tot el país. Per exemple,
si un partit rep el 10 per cent dels vots en el país, també haurà de tenir el 10
per cent dels escanys en el Parlament.
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4. ECONOMiA
4.1 MONEDA
Dinamarca no és membre de l'eurozona. La moneda nacional es diu kroner
(corones daneses) i té un valor d'aproximadament 7,48 DKR. Que
corresponen a 1 euro.Dinamarca té una qualificació triple AAA quan es
tracta de solvència creditícia. La puntuació de llibertat econòmica de
Dinamarca és 76.6, convertint a la seva economia en la 12a economia més
lliure en l'Índex de 2018 publicat pel banc mundial.
La seva puntuació general ha augmentat en 1.5 punts, liderat per millores
en l'efectivitat judicial, la càrrega fiscal i els indicadors de despesa del
govern. Dinamarca ocupa el sisè lloc entre els 44 països de la regió
europea, i la seva puntuació general està per sobre de les mitjanes
regionals i mundials.
L'economia de Dinamarca s'exerceix notablement bé en l'eficiència
regulatòria. Les polítiques de mercat obert mantenen la flexibilitat, la
competitivitat i els grans fluxos de comerç i inversió, i l'entorn legal i
regulador transparent i eficient fomenta una activitat empresarial sòlida.

En Dinamarca tenim „Kroner“ i els petits sanomenen „Øre“

4.2 SALARIS I RELACIONS SALARIALS
Dinamarca és un dels països amb el major nivell d´igualtat en quan a salaris
i ingressos. La majoria de les persones pertanyen al grup d´ ingressos
mitjans.
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4.3 AJUDA SOCIAL Y JUBILACIÓ
Dinamarca té taxes bastant altes de suport social, i les persones poden rebre
ajuda a partir dels 18 anys. L'edat de jubilació del mercat laboral ha estat de
65 anys durant molts anys, però ara està augmentant lentament, d'acord
amb l'any de naixement de les persones. S'espera que les persones més
joves hagin de romandre en el mercat laboral fins als 70/71 anys. La raó
d'aquest augment és el desenvolupament positiu en la vida útil mitjana .

4.4 PREUS
La majoria dels estrangers que vénen a Dinamarca com a turistes o per a
estades més curtes, experimenten el fet que Dinamarca és un país car.
Quan vius a Dinamarca, els preus alts es troben, per descomptat, amb
salaris relativament alts. En anar als supermercats, els preus són
comparables molts països, però en anar a restaurants, transport i visitar les
atraccions turístiques, els preus són força alts. A causa del nivell de preus,
molts danesos fan viatges en automòbil a Alemanya per comprar béns
específics, però, d'altra banda, els suecs vénen a Dinamarca per comprar
certs béns i articles.
o
o
o
o
o

1 litre de llet - 5,95 d.kr. /0,80 euro
1 kg Salmó - 274 d.kr. pr. kg. /36 euro
1,5 litre de Coca Cola - 2,5 euro
1 litre benzina 11 d.kr./1,50 euro

Els automòbils són bastant cars en Dinamarca en comparació
amb altres països, ja que tenen un impost bastant elevat.

Un Polo GTI freqüentement té un preu de 38.000 euros
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4.5 PRODUCTOS TÍPICOS DANESES
. Dinamarca és un país agrícola. Criem uns 20 milions de porcs cada any,
gairebé més de 3 vegades la població. La companyia de matança Danish
Crown és el més gran exportador de carn d´ Europa i es troba entre las 5
majors empreses de matança del món.De la mateixa manera, moltres
persones han conegut i tal vegada probat els productes làctis d´ ARLA, ja
que ARLA és el cinquè productor de diaris més gran del món.

Dinamarca va ser el primer país en centrarse en l´ electricitat verda
produïda per els molins de vient. La companyia Vestas ha estat, durant
molts anys, la companyia més gran del món.
.

Molts diabètics de tot el món empren insulina de Novo Nordisk. Novo ha
estat durant molts anys una empresa líder en l´`area de la diabetes,
principalment degut a la qualitat de la seva insulina, però també degut al
seu enfocament en el desenvolupament d´ines i equips fàcils d´usar. I
muchos niños sabrán LEGO. LEGO es el segundo mayor productor de
jogines per a nens en el món. Tot degut a un petit maó que ha estat part de
la infància de moltes persones en tot el món. LEGO s´ ha centrat durantt
molts anys en la correlació entre joc / diversió i aprenentatge.
.
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5. RELIGIONS, ÈTNIES, MINORÍES
Està establert en la constitució que les persones a Dinamarca tenen
llibertat religiosa.

Una comunitat religiosa ha de constar d'almenys 150 membres oficials per
a ser aprovada.
Una congregació ha de constar d'almenys 50 membres oficials per a ser
aprovada. No obstant això, una església en el món pot aprovar les religions
malgrat un nombre menor de membres, si es troba en una àrea
escassament poblada, per exemple a Groenlàndia.
Dinamarca és una comunitat evangèlica protestant luterana.
El luteranisme és una tradició cristiana, més específicament la direcció del
protestantisme, basada en la teologia i reformista de Martí Luter. A tot el
món, aprox. 70 milions dels 2 mil milions de cristians són luterans.
Hi ha aproximadament 300.000 musulmans a Dinamarca i al voltant de 140
mesquites.
En els 44.000 km2 tenim més de 1.900 d´ aquests edificis típics d´esglésies
daness, com es pot veure a continuació. Igual a un en cada 5 x 5 km. de
peu en el lloc correcte, es pot veure fins a 19 torres d´esglésies a la
vegada. La majoria de les esglésies foren construides entre els anys 1100 i
1200.

http://www.pewres
earch.org/facttank/2017/06/19/un
like-their-centraland-easterneuropeanneighbors-mostczechs-dontbelieve-in-god/
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6. VACACIONS I TRADICIONS DANESES
Dinamarca té 10 díes festius oficials i 6 setmanes de vacances. Les
escoles i les institucions educatives tenen fins a 8 o 10 setmanes de
vacacions.
Una de les tradicions més valorades és FASTELAVN, però en els últims
10 anys, cada vegada menys nens celebren o participen activament en el
tradicional FASTELAVN, però més o menys tots els nens celebren
Halloween en octubre.

El foc d´estiu és altra tradició valiosa en Dinamarca. Les persones es
reuneixen en tot el país al voltant d´una gran foguera per a celebrar el dia
més llarg de l´any i la tornada del període més fosc. És una tradició enviar
una bruixa farsa a Bloksbjerg o Hekkenfeldt en Alemanya, cremant una
nina..

La Pascua és una altra tradició amb cosas diferents per fer. Pintar ous és
una d´elles, i en Nadal guardem tres en casa nostra..
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7. FAMÍLIA
7.1 FAMÍLIA TRADICIONAL, AJUDES DEL GOVERN
Segons l'oficina nacional d'estadístiques, hi ha 37 formes diferents de ser una
família a Dinamarca. La majoria segueix sent la clàssica constel·lació de
'pare, mare i fills'. No obstant això, a mesura que les persones avui en dia es
divorcien cada vegada més, apareixen noves constel·lacions familiars.
Una família es defineix com "una o més persones que viuen en la mateixa
direcció i que tenen certes relacions mútues '. No obstant això, les famílies
amb nens es defineixen com a famílies amb nens que viuen a la llar.
La forma familiar més comuna dels 37, utilitzada per Statistics Denmark,
encara són parelles amb fills, però és gairebé tan comú ser un pare solter
amb un fill. Dinamarca va ser el primer país a acceptar associacions
registrades entre dues persones del mateix sexe. Va tenir lloc el 26 de maig
de de 1989.

7.2 MATRIMONI, DIVORCI, RELACIONS REGISTRADES
Pots casar-te en els teus centres religiosos, per als cristians també inclou el
matrimoni femení / femení i masculí / masculí. Tothom ha de registrar el seu
matrimoni amb les autoritats públiques. A Dinamarca, les persones poden
divorciar-electrònicament. La gent només ha d'accedir a Internet i donar la taxa
del document, completar els formularis i estaràs divorciat. El nombre de divorcis
va ser de 15,265 en 2017, el que representa una disminució del 11% en
comparació amb l'any anterior, i el més baix des de 2012.

7.3 ADOPCIÓ DE NENS
Per adopció anònima, el nen és adoptat per famílies desconegudes la identitat
amagada per als pares biològics. Al llarg dels últims 20 a 30 anys, les adopcions
anònimes s'han convertit en una tasca social internacional, que es pot veure en
realitat que 19 de les 20 adopcions anònimes realitzades a Dinamarca es
refereixen a nens nascuts a l'estranger. En total, més de 500. nens de
l'estranger han vingut de molts països diferents cada any.
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8. ESTIL DE VIDA DEL PAÍS
8.1 GENERAL
Una característica que molts estrangers atribueixen, és la relació informal
entre els danesos. Això s'aplica entre el personal d'administració i els
empleats. S'aplica entre persones riques i no riques. També s'aplica entre
professors i estudiants, i estudiants i estudiants.
No mostra els seus ingressos, i és menys important per a la persona amb la
qual està. Probablement és causada per la fascinació dels danesos d'establir
sindicats i associacions. Ens vam reunir per interès, no per nivell social.

8.2 EDUCACIÓ
L'educació és gratuïta a Dinamarca, des de l'escola primària, fins a la
graduació d'una educació VET o una educació superior. Els estudiants reben
un salari, ja que són estudiants en moltes educacions de FP o són recolzats
per l'estat amb una quantitat mensual d'aproximadament 800 euros.
En general, les institucions educatives són operades per autoritats públiques,
però, hi ha un augment en el nombre de "escoles primàries independents" i
escoles primàries privades a Dinamarca.
Pots assistir a l'educació a Dinamarca sense importar la teva edat. No
obstant això, és inusual que les persones més grans de 40 anys comencin
un nou programa educatiu.
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8.3 ASPECTE DE LES PERSONES
Molts danesos creuen i pensen que el nostre país està habitat per un
folklore amistós, alegre, generós, servicial i relaxat.
Els estudis demostren que els danesos tenen una reputació completament
diferent, tant en els nostres països veïns com en altres països, en el món
gran.

Un estudi mostra que els estrangers consideren als danesos com
vergonyosos, crus i innecessàriament grollers i honestos. No ens importa
perdre la cara ni riure. El nostre acompliment lleugerament informal,
vestimenta informal i manera d'acció lliure poden despertar l'ansietat i,
sovint, crear dificultats durant les negociacions comercials.

8.4 ESPECÍFICS DE COMUNICACIÓ, ETIQUETA
En els vells temps, quan les persones es coneixien, començàvem amb
l'expressió "Hola". Avui la majoria de la gent dirà, "Hola".
En algunes parts de la població, les abraçades són una forma comuna de
saludar uns als altres, però la majoria de les persones ho trobaran massa,
si ocorre la primera vegada que es reuneixen. La segona o tercera vegada
estarà bé per a moltes persones.
Per a la majoria de les persones serà suficient, i s'espera, estrènyer la mà.

8.5 MENTALITAT
Es difícil describir una "mentalitat danesa" a mesura que ens convertim
cada vegada més en un país multicultural. Bàsicament, els daneses són
persones molt traballadores i alguns comentaran que és fàcil estar amb ells,
però és difícil coneixe´ls més a fons. Alguns també caracteritzen als
danesos com persones molt independients i autònomes, als que les agrada
prendre les seves pròpies decisions i tenen una gran influéncia en la seva
forma de vida diària.
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8.6

MENJAR

. Pel que fa a aliments, Dinamarca s'ha convertit en internacional durant
els últims 30 a 50 anys, principalment perquè cada vegada més
persones, a partir de la dècada de 1960, poden permetre viatjar i visitar
països estrangers i, d'aquí en endavant es van inspirar en els seus hàbits
alimentaris locals.
El menjar està en part influenciada per l'afluència de persones
estrangeres que vénen a Dinamarca, que va començar a finals de la
dècada de 1960 i ara compta, com es va dir abans, gairebé el 13% de la
població danesa.
Tradicionalment Dinamarca és un país agrícola. Per a les persones
grans, les verdures i les farinetes han estat una part important dels seus
plats normals. Més tard, els plats de carn de porc es van tornar
assequibles per a tots i essencials per a molts, i encara avui ho són.
Envoltada de mar i aigua, Dinamarca ha estat, i continua sent, una nació
pesquera. El peix va ser un plat per al pobre durant molts anys,
particularment en les àrees pobres i rurals. Avui dia es considera un plat
important a causa dels seus beneficis per a la salut. És car i, per tant, no
tots poden incloure-ho en el seu menjar diària o setmanal.

Hi ha algunes especialitats que estan molt connectades amb Dinamarca.
El rugbrød és un d'ells i la seva transició al segon, smørrebrød.
Un HOT DOG (frankfurt) també està molt connectat amb Dinamarca, i
després el que anomenem BRUN SOVS (salsa marró).
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8.7 SPORT, TEMPS LLIURE

La gent generalment treballa 7,4 hores al dia i passa el seu temps lliure de
moltes maneres diferents. Alguns són molt actius, però les estadístiques
també mostren que moltes persones passen cada vegada més temps
mirant el seu iPad o ordinador o mirant televisió.
El futbol segueix sent l'esport més popular a Dinamarca, seguit de
l'handbol i el bàdminton. Però durant els últims 10 o 15 anys consecutius
ha estat la nova forma de relaxar .. La bicicleta també és important per a
moltes persones. Al costat dels holandesos, els danesos són les persones
que caminen amb bicicleta més a Europa.
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