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Produktionsstödsmaterial

La plaza 3
La plaza 3 är avsedd för Spanska 3. 
Boken följer GY11 och Europarådets riktlinjer (A2–B1).    
Med La plaza 3 får varje elev hela boken i en tryckt och en digital 
version, där de interaktiva övningarna är integrerade.Varje lärobok 
innehåller en kod som ger tillgång till webbdelen i fyra år. När eleven 
klickar sig fram läses all text och alla instruktioner upp! 

Refresca tu español är inledningskapitlet på webben som repeterar 
Spanska 1–2. Därefter följer sju temakapitel med kreativa övningar. 
Autentiska texter och rikligt med språklig input uppmuntrar elevens
 inlärning.

Med bara ett klick får eleven
• alla texter och instruktioner upplästa med autentiska röster  
• alla texter översatta till svenska
• övning på kursens centrala glosor, samtliga inlästa
• alla hörövningar tillgängliga
• snabblänkning mellan texter, självrättande övningar och minigrammatik
• uttalsträning
• ytterligare förstärkning av kursens grammatik och fler hörövningar
• plats för egna anteckningar.

Allt är integrerat och sammanlänkat.
La plaza 3 är kommunikativ och uppgiftsbaserad. Målet är att 
eleven ska aktiveras genom kända ämnen och övningar som väcker 
diskussion. Eleven ges stort utrymme att berätta om intressen, 
erfarenheter, levnadssätt och kulturella företeelser. I de inledande 
kapitelmålen presenteras den avslutande portfoliouppgiften.
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 Det hjälper eleven att fokusera på vad han/hon behöver lära sig under 
arbetet med varje kapitel. La plaza 3 ger det stöd som krävs vid självständigt 
arbete i skolan eller i hemmet, och underlättar för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. La plaza har tagits fram i samarbete med det spanska förlaget 
Difusión och deras läroboksserie Aula.

Utgivningsår: 2012. Författare Noelia Martel och Maria Wickelgren. 
Avsedd för Windows XP/Vista/Windows 7 och Mac OS X 10.4x/10.5x/10.6x 
och Linux. Format: 210 x 225. 256 sidor. Fyrfärg. 
ISBN 9789144058672. Art.nr 33628-01. F-pris 329 kr (349 kr inkl moms). 

Studentlitteratur AB, Box 141, 221 00 Lund
www.studentlitteratur.se
 




