
Joe Biden, 
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dels Estats Units 



Protagonistes
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Joe Biden
Nou president dels 
Estats Units, va guanyar 
les eleccions com 
a candidat del Partit 
Demòcrata.

Donald Trump
President sortint, 
candidat del Partit 
Republicà. Ha governat 
el país entre el 2017 
i el 2021.

Kamala Harris
Vicepresidenta dels 
Estats Units, 
primera dona 
a ocupar el càrrec.

QAnon
Grup radical de 
partidaris de Donald 
Trump que va assaltar 
el Capitoli per aturar 
la proclamació de 
Biden.



Cronologia
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8 de novembre del 2016
Donald Trump guanya les eleccions 
i es converteix en president 
dels Estats Units. 
Governa de gener 
del 2017 a gener 
del 2021.

6 de gener del 2021
Intent d’assalt al Capitoli per part 
de simpatitzants de Trump 
i de grups d’extrema dreta. 
Hi van morir cinc persones.

3 de novembre del 2020
Noves eleccions presidencials. 
El recompte va durar dies perquè 
els resultats van ser ajustats. 
Una setmana després, el comitè 
electoral va proclamar Biden 
com a vencedor.

20 de gener de 2021
Investidura de Joe Biden, 
que es converteix en el 46è 
president dels Estats Units.



Conceptes clau
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Investidura
Acte oficial en el 
qual el guanyador 
o guanyadora d’unes 
eleccions pren 
possessió del càrrec.

Legislatura
Període de temps en 
el qual un càrrec públic 
exerceix el seu mandat. 
Ho estableix la llei.

Impeachment
Procés de destitució d’un 
càrrec públic. Donald Trump 
és l’únic president de la 
història dels Estats Units 
que ha sigut sotmès dues 
vegades a aquest judici.

Capitoli
Edifici on hi ha la Cambra 
de Representants (Congrés) 
i el Senat dels Estats Units.



Llegeix · Debat · Opina
Treballa aquest tema

a classe amb les activitats de
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Creus que és lícit manifestar-se contra 
un govern escollit a les urnes? 

Qui hauria de decidir si unes eleccions 
són vàlides: els ciutadans o els càrrecs 

polítics escollits per ells?



I si vols saber-ne més… 

La Notícia del Dia

Junior Report Aula

El diari 
per a joves 
lectors

Créditos: Wikipedia, Freepik.


