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Presentació del cicle
A l’Epopeia de Gilgamesh la cortesana Lalegre, enviada pels déus, ensarrona el primitiu
Enkidu i després l’ensenya a menjar i a beure més enllà de nodrir-se per sobreviure: el
pa i la cervesa ajuden Enkidu a passar de la natura a la cultura, del bosc a la ciutat, de
la prehistòria a la civilització. Les primeres receptes de les que es té notícia ens
ensenyen que els cuiners de Mesopotàmia ja cuinaven coses extraordinàries i ho
feien, sobre tot, de manera indirecta, és a dir, en humit. A la marmita hi abocaven el
brou, l’animal sacrificat i la resta de condiments. I la reunió de les persones properes al
voltant d’una taula, amb menjar i cervesa, a la qual a vegades s’hi convidaven als
morts, es consideraven reconfortants. El mort a Egipte, en canvi, era enterrat amb
objectes que l’acompanyaven a l’altra vida. Des de les primeres dinasties trobem taules
d’ofrenes que tenien la funció d’assegurar que el difunt faria un àpat diari. Són
autèntics inventaris del seu menú simbòlic: carn, llenties, pa, figues, peix salat, oli,
begudes. I en no disposar de receptaris, són una de les fonts principals de
coneixement del que menjaven els egipcis vius. La supervivència alimentària d’aquests
s’associava al ritme anual de les crescudes del Nil, que permetia la irrigació abundosa a
l’estiu. Tampoc no disposem de receptaris de la Grècia antiga, però saber i sabor
anaven de la mà: Galè deixà un escrit Sobre la facultat dels aliments, Plató criticà els
luxosos banquets siracusians a La república, Pitàgores blasmà dels que menjaven
animals, Arquestrat va escriure Hedypathica ("Vida de Luxúria") i El Banquet dels
Erudits, d’Ateneu de Nàucratis era tota una enciclopèdia. A Sicília apareixen els
gastrònoms i els primers cuiners estrella. Al symposium, reunió de bevedors, s’hi
practicava la tertúlia i el vi era el protagonista. La Roma imperial és síntesi i punt
culminant de la gastronomia de l'antiguitat, ja que adopta i adapta sistemes anteriors i
s’enriqueix amb orient. El receptari d’Apici, De re coquinaria, permet imaginar
formulacions genuïnes. Els romans benestants passaven fins a vuit hores vestits amb
túnica cenatoria. És el banquet romà: ab ovo usque mala ó des de la gustatio, a la qual
no faltaven les olives ni els ous amorosits amb garum, fins a la comissatio, amb vi,
fruites fresques i seques, i botifarra dolça. Menjar, beure i xerrar ajaçats al triclinium.

Organització
El cicle s’estructura en els quatre mòduls següents:





Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

1:
2:
3:
4:

Mesopotàmia, el gust per la comunió
L’antic Egipte, el gust del més enllà
La Grècia clàssica, el gust pel banquet i la tertúlia
La Roma imperial, el gust pel gust

En aquests mòduls s’hi inclouen tres tipus d’activitats diferents:



20 activitats ordinàries: xerrades, tertúlies, tallers...
Activitats complementàries: sortides, sopars...

El cicle és totalment modular i es pot cursar tot sencer, per mòduls independents i
també es pot assistir a activitats soltes. Així mateix, qualsevol persona podrà assistir
a les activitats complementàries; però aquells que realitzin mòduls sencers o bé la
totalitat de les activitats ordinàries tindran avantatges en el preu d’aquelles. A
continuació passem a detallar cada un dels mòduls i de les activitats.
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Lloc de realització
Les activitats ordinàries del cicle es realitzen a Arqueonet, al carrer Sepúlveda 79
de Barcelona (08015) i els tallers a Barcelona Cuina Natural, al carrer del

Berlinès, 3 de Barcelona (08006)

Aquest curs també es pot seguir en streaming en directe des de casa
Després de cada sessió, totes les persones inscrites (tant en
modalitat presencial com a distància) podran visualitzar de nou
la gravació, ja que facilitarem l’enllaç per tenir-hi accés. Els
tallers seran sempre presencials.

Activitats ordinàries
Mòdul 1: Mesopotàmia, el gust per la comunió
 Les tauletes de Yale i altres fonts de coneixement de la cuina
mesopotàmica. Marc històric dels receptaris més antics de la història
Marc històric i geogràfic. Referències filològiques. Les dues receptes prèvies.
Descripció i interpretació gastronòmica de les tauletes de Yale: la creació d’un
sistema gastronòmic. Tècniques de cocció directa i indirecta i de conservació.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Felip Masó
 Dia i hora: Divendres 9 d’octubre de 2020, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
 La representació del menjar a l'epopeia de Gilgamesh i a d'altres textos
babilònics
Lectura prèvia de fragments de textos literaris o documents diversos i tertúlia sobre
la seva interpretació. Epopeia de Gilgamesh. La llegenda d’Adapa. El mite de Nergal i
Ereshkigal. Poema d’Erra. Conte del pobre diable de Nippur. I d’altres.
 Tipus d’activitat: tertúlia
 Ponent: Felip Masó
 Dia i hora: dimecres 21 d’octubre de 2020, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
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 La cuina domèstica, l'oficial, la taula dels déus i la del més enllà
Els aliments i les begudes. Els estris, les instal·lacions, la cocció i la presentació del
plat. La cuina oficial del rei i de la seva gent. Els cuiners i la creació d’una tradició
culinària. El banquet real: el cas del banquet d’Assurnasirpal II per celebrar la
renovació i la capitalitat de Nimrud. La taula dels déus, la funerària i la del més enllà.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Felip Masó
 Dia i hora: divendres 23 d’octubre de 2020, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
 Les primeres tabernes: cervesa per compartir
Les tabernes a Mesopotàmia, la forma de beure la cervesa. Els primers establiments
coneguts de venda ambulant de beguda i menjar. Les referències del Codi de
Hammurabi. La posició de la dona a la taberna.
 Tipus d’activitat: xerrada de restauració gastronòmica
 Ponents: Sandra Lozano
 Dia i hora: dimecres 4 de novembre de 2020, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 La cuina de la comunió
Courem un pa taftoon com si fos un mersu o un sebetu perfumat. Cuinarem un caldo
curt amb ordi i hortalisses, potser naps. Farem una crema tuhu de remolatxa i també
unes albergínies amb khashk. I acabarem amb un guisat de xai o d’aviram amb
fruita, cuinat en una marmita amb unes espècies que el faran molt persa. No hi ha
postres als receptaris mesopotàmics, però potser farem un pastís de pastanaga.
 Tipus d’activitat: taller gastro-cultural
 Ponents: Montse Blanc, Jaume Aubanell
 Dia i hora: dijous 12 i divendres 13 de novembre de 2020, a les 19h
 Lloc: Barcelona Cuina Natural

Mòdul 2: L’antic Egipte, el gust del més enllà
 La taula dels vius i el menjar del més enllà a l'Antic Egipte
Els costums alimentaris de l’Antic Egipte. La taula del faraó, l’alimentació del poble i el
menjar del més enllà. La cuina i les seves dependències. Les tècniques de cocció i de
conservació. Gastronomia i medicina.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponent: Marc Orriols
 Dia i hora: divendres 27 de novembre de 2020, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
 Aliments i begudes dels antics egipcis
Un condicionant natural: el Nil i les seves inundacions. Els aliments dels egipcis: pans,
dolços, cereals, carn, lactis, peix, llegums i les verdures. La cervesa i el vi.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Marc Orriols
 Dia i hora: divendres 11 de desembre de 2020, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
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 Interpretació de la cuina dels antics egipcis a partir de les representacions
dels menjar
Parlarem de les fonts d’informació indirectes per la falta de receptaris i analitzarem
imatges, decoracions de tombes i temples i menús funeraris. Llegirem descripcions
d’Heròdot i de Plini el Vell. També ens fixarem en escrits medicinals i en herbolaris.
 Tipus d’activitat: tertúlia
 Ponents: Marc Orriols
 Dia i hora: dimecres 16 de desembre de 2020, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 La restauració a l’antic Egipte
Menjar fora de casa a l’Antic Egipte. Les expedicions comercials. La cuina de les
festes religioses i dels grans banquets. L’alimentació dels esclaus de les grans obres.
 Tipus d’activitat: xerrada de restauració gastronòmica
 Ponents: Sandra Lozano
 Dia i hora: dimecres 13 de gener de 2021, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 La taula del faraó
Farem un ta, el pa que té forma cònica. Les llegums eren arreu i nosaltres farem ful
medames amb les faves, croquetes amb els cigrons i una amanida de llenties que
potser combinarem amb batareck, els ous de mújol salats. El peix fresc el cuinarem
amb la salsa alexandrina que descriu Plini el Vell o el farcirem de panses i pinyons.
Explicarem un truc per fer ous daurats. Farem un beuratge de figues per temperar el
cor. I acabarem amb una coca de dàtils.
 Tipus d’activitat: taller gastro-cultural
 Ponents: Montse Blanc, Jaume Aubanell
 Dia i hora: dijous 28 i divendres 29 de gener de 2021, a les 19h
 Lloc: Barcelona Cuina Natural

Mòdul 3: La Grècia clàssica: el gust pel banquet i la tertúlia
 El banquet, el symposium i en naixement de la gastronomia

Formes de menjar plegats a la Grècia antiga. La vida entorn de l’àgora. Els aliments
al camp i els aliments a la ciutat. El banquet. La cultura del symposium i la seva
funció simbòlica. Menjar i coneixement (Plató, Plutarc, Galè, Pitàgoras, Arquestrat...)
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Ignasi Garcés
 Dia i hora: divendres 12 de febrer de 2021, a les 19h
 Lloc: Arqueonet

 Aliments, condimentació i tècniques a la gastronomia dels grecs
Els aliments disponibles. El cas del peix, de l’aversió a la passió. La llet i els derivats
lactis. Les begudes i el la importància del vi. La condimentació amb espècies i herbes
aromàtiques. L’omnipresència de la mel. Les tècniques gastronòmiques dels grecs.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponent: Ignasi Garcés
 Dia i hora: divendres 26 de febrer de 2021, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
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 El banquet i d’altres textos del menjar a la literatura grega
L’imaginari grec a partir del seu comportament davant del fet culinari. Presència del
menjar en els diversos gèneres de la literatura grega. Literatura gastronòmica amb
als textos conservats.
Tipus d’activitat: tertúlia
 Ponent: Teresa Magadán
 Dia i hora: dimecres 3 de març de 2020, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 Una reunió de bevedors: el symposium
Al nostre symposium no ens fixarem en el gènere dels comensals ni farem com ells
que menjaven asseguts en bancades i encabat s’ajeien per conversar i beure. El que
sí que farem és honorar Dionís i practicarem l’art de la tertúlia impulsats pel poder del
vi. Però primer menjarem: una coca de formatge fresc i sèsam, unes gambes amb
mel i comí, uns figatells, un bonítol en papillota de fulles de figuera, unes anemones
fregides amb brots de verdures o una myma de pollastre, o phthois o un gastris...
 Tipus d’activitat: taller gastro-cultural
 Ponents: Montse Blanch, Jaume Aubanell
 Dia i hora: dijous 11 i divendres 12 de de març de 2021, a les 19h
 Lloc: Barcelona Cuina Natural
 Cuiners ambulants, xefs mediàtics i gurmets
Veurem els primers passos de la restauració gastronòmica. Parlarem dels cuiners
siracusans i dels seus plats complexes i recarregats. Parlarem dels primers xefs
famosos, coneguts per la seva especialitat.
 Tipus d’activitat: xerrada de restauració gastronòmica
 Ponents: Sandra Lozano
 Dia i hora: dimecres 24 de març de 2021, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet

Mòdul 4: La Roma imperial: el gust pel gust
 Les fonts de la gastronomia romana: Apici, Plini el Vell, Cató i Columela
Formes de menjar plegats a la Grècia antiga. La vida entorn de l’àgora. Els aliments
al camp i els aliments a la ciutat. El banquet. La cultura dels symposium i la seva
funció simbòlica. Menjar i coneixement (Plató, Plutarc, Galè, Pitàgoras...)
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Carles Buenacasa
 Dia i hora: divendres 9 d’abril de 2021, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
 Els àpats plebeus i el banquet romà
La dieta de les classes populars i la dels patricis. La figura del coquus i l’espai culinari.
Els estris. Les tècniques. Els àpats. Simbolisme vs. hedonisme a l’alimentació romana.
Les formes de menjar. La idea del pradium. L’estructura del banquet romà.
L’alimentació del soldat.
 Tipus d’activitat: xerrada
 Ponents: Carles Buenacasa
 Dia i hora: divendres 16 d’abril de 2021, a les 19h
 Lloc: Arqueonet
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 A propòsit del banquet de Trimalquió al Satiricó de Petroni
Llegirem fragments seleccionats del Satiricó de Petroni i farem tertúlia centrant-nos
en els costums delirants dels adinerats dirigents reflectides al banquet de Trimalquió,
sovint grotescos i desordenats des d’un punt de vista gastronòmic, però també ètic.
 Tipus d’activitat: tertúlia
 Ponents: Mònica Miró
 Dia i hora: dimecres 28 d’abril de 2021, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 Cuina i sociabilitat
El menjar fora de casa en l’època dels romans. Les cuppediae, botigues dels gurmets,
la cauponae, allotjaments per a viatgers, les thermopolium, establiments de menjar
preparat per consumir o emportar-se, les tabernae, per beure i entretenir-se i les
popinae, on es menjava i s’hi jugava.
 Tipus d’activitat: xerrada de restauració gastronòmica
 Ponents: Sandra Lozano (Bullipèdia)
 Dia i hora: dimecres 12 de maig de 2021, a les 19.30h
 Lloc: Arqueonet
 El banquet romà: ab ovo usque mala
Farem un banquet romà. Gustatio (libium, espàrrecs matxucats, ous amb vinagreta
de pinyons, olivada, carbassa a l’alexandrina), cena (pèsols amb sipions, barat amb
salsa d’herbes, conill amb mel i vinagre), secunda mensa (torrijas amb mel, peres
amb vi) i comissatio (fruits secs, vi dolç, fruita fresca). I tertúlia i, per suposat, garum
arreu.
 Tipus d’activitat: taller gastro-cultural
 Ponents: Montse Blanch, Jaume Aubanell
 Dia i hora: dijous 27 divendres 28 de maig de 2021, a les 19h
 Lloc: Barcelona Cuina Natural

Activitats complementàries
 El sopar de les civilitzacions (1ª part) by Sergi de Meià
Presentació del monogràfic. Xerrada breu d’algun dels professors. Entre 8 i 12
passes que ajudin a explicar els elements definidors de cadascuna de les cuines
(comunió a Mesopotàmia, el pa del més enllà a Egipte, el banquet i l’hedonisme)
 Tipus d’activitat: Sopar
 Ponents: Sergi de Meià, Felip Masó
 Dia i hora: dimarts 22 de setembre de 2020, a les 19.30h (per confirmar)
 Lloc: Restaurant Sergi de Meià
 El sopar de les civilitzacions (2ª part) by Albert Raurich i Dos Pebrots
Menú amb 8 o 10 passes amb la interpretació creativa que fa el xef del Dos Pebrots
dels receptaris antics de la Mediterrània.
 Tipus d’activitat: Sopar
 Ponents: Albert Raurich
 Dia i hora: dimarts i dimecres 2 de juny de 2021, a les 19.30h (per confirmar)
 Lloc: Restaurant Dos Pebrots
 El vi segons Plini el Vell
Lectura i comentari del Llibre del vi de Plini el Vell amb Mònica Miró (traductora).
Amb tast de vins i performance poètica a les costes de Tàrraco.
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Professors, xefs i col·laboradors
Jaume Aubanell
Llicenciat en Econòmiques i en Humanitats. Coordinador dels cicles ‘Cuinem [i
mengem] la història’ Autor del bloc http://lacuinaolavida.blogspot.com.es/
Montse Blanch
Xef de Ba-tec: http://ba-tec.blogspot.com.es
Albert Raurich
Xef del restaurant Dos Pebrots i ex-cuiner del Bulli (http://www.dospebrots.com/)
Sergi de Meià
Xef del restaurant ‘Sergi de Meià’ (http://www.restaurantsergidemeia.cat/) i durant 6
anys primer cap de cuina del Monvínic de Barcelona.
Sandra Lozano
Responsable de continguts històrics de la elBullifoundation
Felip Masó Ferrer
Llicenciat en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona
(UB), Professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient antic (Arqueonet) i
arqueòleg.
Marc Orriols Llonch
Dr. en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Màster en Estudis
Orientals–Egiptologia per l’Institut d’Estudis del Pròxim Orient Antic (IEPOA) de la UAB.
Ignasi Garcés Estallo
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona (UB).
Carles Buenacasa Pérez
Dr. en Història Antiga i Professor Agregat al Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona (UB).
M. Teresa Magadán
Dra. en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia Semítica. Investigadora de l’Institut
del Pròxim Orient Antic (IPOA-UB) i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).
Professora-Col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Mònica Miró Vinaixa
Llicenciada en Filologia Clàssica (Llatí) i en Filologia Romànica (Francès). Màster en
Història de les Religions. Professora de literatura i d’escriptura creativa (gèneres
narratius i autobiogràfics) a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
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Preus i formes de pagament
Aquelles persones que cursin com a mínim una assignatura del curs dels EPOMA
(Estudis sobre el Pròxim Orient i la Mediterrània Antiga) gaudiran d’un 5% de
descompte qualsevol part del curs de Cuinem [i mengem] la història.

Activitats ordinàries
Preu del cicle complet d’activitats ordinàries:
Terminis de pagament presencial
Terminis
Opcions

Curs complet

Preus totals

590 €

Matrícula
(1er T)
Set-Oct 2020

2on T.

3er T.

4rt T.

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

230 €

120 €

120 €

120 €

Terminis de pagament distància
Terminis
Opcions

Curs complet

Preus totals

530 €

Matrícula
(1er T)

2on T.

3er T.

4rt T.

Set-Oct 2020

(fi nov 2020)

(fi gen 2021)

(fi mar 2021)

215 €

105 €

105 €

105 €

Preus de les activitats ordinàries individuals:
Els mòduls es pagaran de forma íntegra en el moment de la matriculació

Mòdul

1

Preu
Presencial

160 €

Preu
Distància

Activitat

145 €

Xerrada
Les tauletes de Yale i altres fonts
de coneixement de la cuina
mesopotàmica. Marc històric dels
receptaris més antics de la història
Xerrada
La cuina domèstica, l'oficial, la taula
dels déus i la del més enllà
Tertúlia
La representació del menjar a
l'epopeia de Gilgamesh i a d'altres
textos babilònics
Restauració Gastronòmica
Les primeres tabernes: cervesa per
compartir
Taller culinari
La cuina de la comunió
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Mòdul

2

3

Preu
Presencial

160 €

160 €

Preu
Distància

145 €

145 €

Activitat
Xerrada
La taula dels vius i el menjar del
més enllà a l’antic Egipte
Xerrada
Aliments i begudes dels antics
egipcis
Tertúlia
Interpretació de la cuina dels antics
egipcis a patir de les
representacions dels menjars
Restauració gastronòmica
La restauració a l’antic Egipte

25 €

20 €

25 €

20 €

25 €

20 €

25 €

20 €

75 €

---

25 €

20 €

25 €

20 €

25 €

20 €

75 €

---

25 €

20 €

25 €

20 €

Xerrada
Els àpats plebeus i el banquet romà

25 €

20 €

Tertúlia
A propòsit del banquet de
Trimalquió al Satiricó de Petroni

25 €

20 €

Xerrada
Cuina i sociabilitat

25 €

20 €

75 €

---

Taller culinari
La taula del faraó
Xerrada
El banquet, el symposium i el
naixement de la gastronomia
Xerrada
Aliments, condimentació i tècniques
a la gastronomia dels grecs
Tertúlia
El banquet i d’altres textos del
menjar a la literatura grega
Taller culinari
Una reunió de bevedors: el

symposium

Xerrada
Cuiners ambulats, xefs mediàtics i
gurmets
Xerrada
Les fonts de la gastronomia
romana: Apici, Plini el Vell, Cató i
Columela

4

160 €

145 €

Preu
Preu
presencial distància

Taller culinari
El banquet romà: ab ovo usque

mala
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Activitats complementàries
El cicle es complementarà amb algunes activitats fora del programa ordinari:

Activitats
Sopar
El sopar de les civilitzacions 1ª
Part. Sergi de Meià
Sopar
El sopar de les civilitzacions 2ª
Part. Dos Pebrots
El vi segons Plini el Vell

Altres activitats pendents de
confirmar

Comentaris

Les dates i preus de les activitats
complementàries s’aniran anunciant a
mesura que anem tenint els
programes definitius de cadascuna
d’elles.
Qualsevol persona (encara que no
faci el cicle d’activitats ordinàries)
podrà assistir a les activitats
complementàries; però aquells que
realitzin mòduls sencers o bé la
totalitat de les activitats ordinàries
tindran avantatges en el preu de les
complementàries.

Els que fan el cicle principal tenen el 10% de descompte en les activitats
complementàries

Preinscripció i matriculació
Preinscripció

Podeu fer preinscripció per qualsevol de les següents vies:
1.- Per correu electrònic: enviar un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net
especificant la següent informació:
● Títol del missatge: “Inscripció Cuinem i mengem la història 2020 -2021”
● Indicar la modalitat d’inscripció:
o Inscripció al cicle complet presencial
o Inscripció al cicle complet a distància
o Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es
● Dades de cada participant que s’inscriu: nom i cognoms, adreça postal
completa, adreça electrònica i telèfon de contacte
2.- Per la pàgina web d’Arqueonet, a través de l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html
Complimentar els camps de dades personals indicats a la pàgina web i, en el camp
“Missatge”, especificar la següent informació:
● En primer lloc incloure el text “Inscripció Cuinem i mengem la història 2020-21”
● Indicar la modalitat d’inscripció:
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o
o
o

Inscripció al cicle complet presencial
Inscripció al cicle complet a distància
Inscripció a mòduls o sessions independents: indicar quins/es

3.- Per telèfon: la preinscripció també es podrà fer per telèfon, als números
937423014 o 667013352.
4.- Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona, de dilluns
a dijous de 10h a 14h i de 16h a 20h
Un cop feta la preinscripció, Arqueonet enviarà un e-mail confirmant la recepció la
mateixa. Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds.
Matriculació
Quan s’assoleixi el nombre mínim d’assistents, Arqueonet ho comunicarà a tots els
preinscrits i llavors s’iniciaran els passos per formalitzar la matrícula. Les matrícules es
podran formalitzar de forma presencial a la seu d’Arqueonet dins dels horaris
d’obertura, en efectiu o targeta, o bé per transferència bancària al número de compte
que us indicarem.
En cas de fer-ho per transferència, cal indicar en la mateixa el nom complet, i com a
concepte alguna de les següents opcions segons correspongui:
●
●
●
●

“Matrícula
“Matrícula
“Matrícula
“Matrícula
puntual”

Cuinem
Cuinem
Cuinem
Cuinem

i
i
i
i

mengem
mengem
mengem
mengem

la
la
la
la

història 2020-21 complet presencial”
història 2020-21 complet distància”
història 2020-21_ presencial i nom del mòdul”
història 2020-21_ distància i nom de l’activitat
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